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Ata da 334ª (tricentésima trigésima quarta) 
Sessão da Câmara dos Deputados, Não Delibe-
rativa Solene, Matutina, da 2ª Sessão Legislativa 
Ordinária, da 54ª Legislatura, em 4 de dezembro de 
2012. Às 10h42, o Sr. Otávio Leite, nos termos do § 
2º do artigo 18 do Regimento Interno, no exercício 
da Presidência, declarou aberta a sessão e deu por 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior. O 
Sr. Presidente informou que a sessão destinou-se 
à homenagem ao Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência; saudou convidados presentes; 
prestou as devidas homenagens; e convidou para 
compor a Mesa os Srs. Deputado Federal Francisco 
Escórcio, Vice-Líder do PMDB; Deputado Federal 
Romário, Vice-Presidente da Frente Parlamentar 
do Congresso Nacional em Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência; Deputada Federal Rosi-
nha da Adefal, autora do requerimento e Presidente 
da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em 
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; 
Deputado Federal Eduardo Barbosa, membro da 
Frente Parlamentar do Congresso Nacional em 
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; 
e Mizael Conrado de Oliveira, Vice-Presidente do 
Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPB. Nos termos 
do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno, assumiu 

a Presidência o Sr. Francisco Escórcio e convidou 
a todos a ouvirem o Hino Nacional. O Sr. Osmar 
Terra proferiu o discurso do Sr. Marco Maia, Presi-
dente da Câmara dos Deputados. Nos termos do 
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno, assumiu a 
Presidência a Sra. Rosinha da Adefal e concedeu a 
palavra aos Srs. Assis Carvalho, pelo PT; Francisco 
Escórcio, pelo PMDB; Romário, pelo PSB; Eduar-
do Barbosa, pelo PSDB; Rosane Ferreira, pelo PV; 
Angelo Agnolin, pelo PDT; e Carmen Zanotto, pelo 
PPS. Usaram da palavra os Srs. Osmar Terra, José 
Airton, Celso Maldaner, Otávio Leite e Erika Kokay. 
Após a apresentação da professora Nádia Pedroso 
e do Sr. Sandro Velasquez, do Projeto Quidança, 
e da entrega de prêmios de Honra ao Mérito pela 
Frente Parlamentar do Congresso Nacional em 
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
a Sra. Presidente registrou a presença de convi-
dados, reiterou as homenagens prestadas, agra-
deceu a presença de todos e, às 12h37, encerrou 
a sessão. – Presidente Marçal Filho – Secretário 
Marllos Sampaio.

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

SEÇÃO I

Ata da 334ª Sessão da Câmara dos Deputados,  
Não Deliberativa Solene, Matutina,  

em 4 de dezembro de 2012
Presidência dos Srs.: Otávio Leite, Francisco Escórcio,  

Rosinha da Adefal, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

Ata da 335ª Sessão da Câmara dos Deputados,  
Deliberativa Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, 

da 54ª Legislatura, em 4 de dezembro de 2012
Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente, Inocêncio Oliveira,  

3º Secretário, Marçal Filho, Antonio Bulhões, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

Às 14 horas comparecem à casa os srs.:

Júlio Delgado
Geraldo Resende
Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 

Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de Roraima 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
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Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá 5

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Cláudio Puty PT 
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 6

AMAZONAS

Pauderney Avelino DEM 
Total de Amazonas 1

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Moreira Mendes PSD 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 4

ACRE

Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 2

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Júnior Coimbra PMDB 
Total de Tocantins 2

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Ribamar Alves PSB 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 6

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB 
Genecias Noronha PMDB 
João Ananias PCdoB 

José Airton PT 
José Guimarães PT 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará 11

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Total de Piauí 5

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte 3

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Nilda Gondim PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Total de Paraíba 6

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Gonzaga Patriota PSB 
João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Silvio Costa PTB 
Total de Pernambuco 8

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 5

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe 2
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BAHIA

Afonso Florence PT 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Geraldo Simões PT 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Márcio Marinho PRB 
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 17

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB 
Isaias Silvestre PSB 
João Magalhães PMDB 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Mauro Lopes PMDB 
Paulo Piau PMDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais 17

ESPÍRITO SANTO

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

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Paulo César PSD 

Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jean Wyllys PSOL 
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Romário PSB 
Total de Rio de Janeiro 13

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB 
Edinho Araújo PMDB 
Emanuel Fernandes PSDB 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiza Erundina PSB 
Nelson Marquezelli PTB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Vanderlei Siraque PT 
Walter Ihoshi PSD 
Total de São Paulo 24

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Nilson Leitão PSDB 
Total de Mato Grosso 2

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Luiz Pitiman PMDB 
Total de Distrito Federal 3

GOIÁS

Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás 2
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MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Giroto PMDB 
Marçal Filho PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 5

PARANÁ

Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra PSD 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 10

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Edinho Bez PMDB 
Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luci Choinacki PT 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 10

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Total de Rio Grande do Sul 16

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 193 
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. MARLLOS SAMPAIO, servindo como 2º 

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

III – EXPEDIENTE

OF/GAB/I/N° 1.230 

Brasília, 4 de novembro de 2012

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P no 2097/2012, en-

caminho a Vossa Excelência relação dos nomes dos 
Deputados do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro – PMDB – que comporão a Comissão Es-
pecial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 
2.230, de 2011, que “Institui o Estatuto Penitenciário 
Nacional (revoga os arts. 88 e 92 da Lei n° 7.210, de 
11 de julho de 1984)”.
 
TITULARES SUPLENTES
Edio Lopes Ronaldo Benedet
Fabio Trad 
Marllos Sampaio
Rodrigo Bethlem

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protesto 
de estima e apreço. – Deputado Henrique Eduardo 
Alves, Líder do PMDB. 

Publique-se.
Em, 4-12-12. – Marco Maia, Presidente.

OF/GAB/I/N° 1.233

Brasília, 4 de dezembro de 2012

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P n° 2106/2012, in-

dico a Vossa Excelência os nomes dos deputados do 
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Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB 
que comporão a Comissão Representativa do Con-
gresso Nacional, a que se refere o art. 58, § 4°, da 
Constituição Federal.
 
TITULARES SUPLENTES
Mauro Benevides Edio Lopes
Rose De Freitas Pedro Chaves

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

Publique-se.
Em, 4-12-12. – Marco Maia, Presidente.

 
Of. nº 578/2012 – Bloco

Brasília. 4 de dezembro de 2012

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Assunto: Indicação para Comissão Especial.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de indicar o Deputado Wellington Fagun-
des (PR – MT) como membro Titular da Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à PEC nº 368, 
de 2009, que “dá nova redação ao art. 42 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, ampliando 
o prazo em que a União deverá destinar às regiões 
Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos dos 
recursos destinados à irrigação”.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela 
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB

Publique-se.
Em, 4-12-12. – Marco Maia, Presidente.

 
Of. nº 581/2012 – Bloco

Brasília, 4 de dezembro de 2012

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Assunto: Indicação para Comissão Especial.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana de 
Vasconcellos (PRIMG) como membro Titular da Comis-

são Especial destinada a acompanhar a implantação 
nos Estados da Lei nº 12.651/2012 que institui o novo 
Código Florestal Brasileiro – CECODFL.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, 
Líder do Bloco PR/PtdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB

Publique-se.
Em, 4-12-12. – Marco Maia, Presidente.

 
OF/LID/Nº 260/2012

Brasília, 4 de dezembro de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação de membro suplente para Comis-
são Permanente.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Arnaldo 

Jordy (PPS – PA), em substituição ao meu nome, para 
ocupar a vaga de suplente na Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Controle – CFFC.

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do Bloco PV – PPS

Defiro. Publique-se.
Em, 4-12-12. – Marco Maia, Presidente.

 
Ofício Líder nº 315/2012

Brasília-DF, 3 de dezembro de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação para Comissão Temporária

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a Vos-

sa Excelência a indicação da Deputada Antonia Lucia 
(PSC – AC), para integrar, como membro titular, a Co-
missão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar 
denúncias de turismo sexual e exploração sexual de 
crianças e adolescentes, conforme diversas matérias 
publicadas pela imprensa.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus 
protestos de elevada consideração.

Respeitosamente, – Deputado André Moura, 
Líder do PSC.

Defiro. Publique-se.
Em, 4-12-12. – Marco Maia, Presidente.
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LIDERANÇA DO PCdoB

Ofício nº 347/12

Brasília, 22 de novembro de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasília DF

Assunto: Indicação de membros para Comissão Es-
pecial.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Depu-

tado Delegado Protógenes (PCdoB – SP), como titular, 
para compor a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 55-
A, de 2011, do Sr. Hugo Motta, que “dá nova redação 
ao § 8º do art. 144, da Constituição Federal, para dis-
ciplinar a carreira dos agentes públicos responsáveis 
pelo policiamento de trânsito, em âmbito municipal”.

Respeitosamente, – Deputada Luciana Santos, 
Líder.

Publique-se.
Em, 4-12-12. – Marco Maia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

Segundo o Regimento Interno, esta primeira meia 
hora é destinada aos pronunciamentos dados como 
lidos.

Concedo a palavra à nobre Deputada Luiza Erun-
dina, do PSB de São Paulo. S.Exa. dispõe de 1 minuto.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB – SP. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, comunico à Casa que amanhã, dia 5, a Sub-
comissão Memória, Verdade e Justiça, da Comissão 
de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, vai 
assinar convênio com a Comissão da Verdade para 
estabelecer uma cooperação entre o trabalho da nos-
sa Comissão e aquela Comissão, na busca de docu-
mentos e de oitiva de pessoas envolvidas no período 
da ditadura militar.

É uma iniciativa importante tanto para nossa 
Comissão como para a Comissão Nacional da Verda-
de, ocasião em que vamos levar as informações e os 
documentos já coletados no curso desses meses de 
trabalho da nossa Comissão.

Era isso.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Está re-

gistrado o pronunciamento de V.Exa. e autorizada sua 
divulgação nos órgãos de comunicação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Para dar 
como lido seu pronunciamento, Deputado Glauber Ro-
cha, do PSB do Rio de Janeiro, que disporá de 1 minuto.

O SR. GLAUBER BRAGA (PSB – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, é Braga, mas foi 
em homenagem ao Rocha. Então, agradeço a V.Exa. 
a homenagem.

Sr. Presidente, pela primeira vez no Brasil houve 
o lançamento de um programa de prevenção a desas-
tres naturais. Esse programa, para que seja pleno, tem 
que ter o fortalecimento da capacidade institucional 
das prefeituras e dos Estados, principalmente no en-
caminhamento dos projetos – seja projeto básico, seja 
projeto executivo.

Não é possível termos a liberação de uma parce-
la grande de recursos por parte do Governo Federal, 
sem Estados e Municípios capacitados para que esses 
recursos sejam plenamente investidos.

A defesa nesta tribuna é para que possamos ter 
um banco de projetos com o fortalecimento da capa-
cidade institucional para que os Municípios estejam 
plenamente preparados na prevenção a desastres.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Muito mais 
do que prestar uma homenagem ao cineasta Glauber 
Rocha, foi prestar uma homenagem a V.Exa., que tan-
to quanto o cineasta tem talento de sobra para ocu-
par a tribuna desta Casa e exercer o seu mandato tão 
brilhantemente, Deputado Glauber Braga, do PSB do 
Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 
a palavra ao ilustre representante da Bahia, Deputado 
Geraldo Simões.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. 
considerasse como lido e divulgasse nos meios de co-
municação da Casa meu pronunciamento sobre preo-
cupação com o comportamento da Azaleia/Vulcabras.

Esta semana essa indústria de calçados anunciou 
o fechamento de 12 unidades fabris numa região de 
pecuária extensiva. É a maior empregadora daquela 
região. Nós estamos muito preocupados com o desem-
prego de 4 mil baianos no interior do Estado.

Pedi audiência com o Ministro Pimentel. Hoje pela 
manhã, o Governador Jaques Wagner esteve com o 
Guido Mantega, e já temos reunião marcada com a 
Presidenta Dilma Rousseff.

Nós precisamos encontrar o bom caminho para 
preservar os empregos daquela população.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Parabéns 

pelo pronunciamento, Deputado Geraldo Simões.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a deci-
são de fechamento da Azaleia na Bahia tem causado 
grande alvoroço na região. Está sendo anunciado, pela 
direçao da empresa Vulcabras/Azaleia, o fechamento 
de 12 unidades industilais, nos Municípios de Itapetin-
ga, Itororó, Macarani, Caatiba, Firmino Alves e Itambé.

Segundo os dirigentes da empresa, que já demitiu 
milhares de trabalhadores desde 2010, com o objeti-
vo de reduzir custos para fazer frente à concorrência 
internacional, principalmente frente ao dumping exer-
cido pelos calçados chineses, o fechamento se deve 
à impossibilidade de seguir trabalhando no prejuízo.

“Essa situação exige que a empresa racionalize 
custo e mude sua organização produtiva”, afirmam. 
Com este argumento justificam o fechamento das fá-
bricas e demissões.

No entanto, Sr. Presidente, considero a posição 
da nova direção da empresa precipitada e não leva 
em conta a situação das famílias dos trabalhadores e 
da população da região. As pessoas não podem ser 
tratadas simplesmente como números, como valores 
monetários, como fonte de lucro. No momento em que 
dão lucro, são requisitadas, mas, na crise, são simples-
mente descartadas. São vidas de milhares de seres 
humanos que estão em questão. As pessoas não po-
dem ser simplesmente dispensadas ao não ser obtido 
o lucro ou a rentabilidade esperada.

Aproveito para fazer um apelo aos dirigentes da 
empresa para que tenham a sensibilidade de buscar, 
em parceria com os Governos Estadual, Federal e 
Municipais, com os Sindicatos e trabalhadores, uma 
solução que atenda ao interesse de todos, principal-
mente uma solução que não penalize os trabalhadores 
e suas famílias.

O fechamento das 12 fábricas levaria a região 
sul da Bahia a perder mais de 4.000 empregos, com 
repercussão direta na qualidade de vida das famílias 
dos desempregados e com efeito desastroso que se 
estenderia por toda a economia.

Por outro lado, medidas antidumping já foram 
pensadas (aventadas) pelo Governo do Estado e dis-
cutidas com o Governo Federal. No entanto, não hou-
ve um avanço efetivo em sua aplicação, de maneira a 
garantir o emprego.

Buscando uma solução urgente para o problema, 
tomei a iniciativa de solicitar uma audiência urgente 
com o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, Fernando Pimentel, com o objetivo 
de decidirmos medidas imediatas e efetivas para evi-
tar as demissões.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Marcon, ilustre represen-
tante do PT do Rio Grande do Sul.

O SR. MARCON (PT – RS. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cele-
bramos hoje o Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência. Acho que é um dia muito importante. Já 
houve muitas vitórias, mas ainda é preciso avançar 
muito para o fim da discriminação, para o acesso nas 
cidades, onde as pessoas andem por si próprias e te-
nham respeito por onde quer que passem.

Este dia é muito importante. O meu Projeto de 
Lei nº 3.739, de 2012, prevê que, no dia da troca de 
próteses ou de ir ao médico, as pessoas com defici-
ência sejam isentas do trabalho.

Gostaria que no ano que vem nós pudéssemos 
comemorar essa conquista.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia de 
ontem, 3 de dezembro, lembramos do Dia internacional 
das Pessoas com Deficiência Física, uma data espe-
cial que marca a luta de milhões de pessoas no Brasil 
e no mundo, por respeito, dignidade e acessibilidade.

Temos algumas coisas a comemorar, como os 
temas que se referem a pessoas com deficiências ser 
pautados pela mídia, pelos meios de comunicação, o 
que dá visibilidade social aos problemas por elas en-
frentados.

Outro ponto positivo, de acordo com a líder do 
Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência – IBDD, Teresa d’Amaral, 
é que a legislação brasileira é excelente para essas 
pessoas, contudo não há efetivação dos direitos dessa 
parcela da população.

Apesar de esta lei ser considerada excelente, 
ainda falta incluirmos as pessoas portadoras de de-
ficiência na lei trabalhista. Para suprirmos esta falha, 
apresentamos o PL 3.739/2012 , que acrescenta o in-
ciso X e parágrafo único ao art. 473 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de dispor sobre 
falta justificada para aquisição, reparo ou manutenção 
de próteses ou aparelhos para acessibilidade de em-
pregado com deficiência. É necessário viabilizarmos 
condições de saúde para que estas pessoas consigam 
trabalhar sem agravar seus problemas.

Entretanto, o ponto que mais é debatido e vei-
culado é a falta de acessibilidade que, apesar de ser 
garantido por lei, esta, por sua vez, não é cumprida ou 
o é apenas em parte. Por exemplo, o transporte públi-
co, os prédios públicos e privados de uso coletivo, os 
restaurantes, as universidades e outros espaços pú-
blicos em geral não possuem rampas de acesso ou 
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outros meios que facilitem a locomoção de pessoas 
com deficiência, privando-as do direito mais básico 
que a Constituição Federal prevê: o direito de ir e vir.

Lembramos aqui que ontem, dia 3, iniciou a 3ª 
Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, que irá até o dia 6 de dezembro, com o 
tema Olhar Através da Convenção sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência: Novas Perspectivas e Desa-
fios. Somos parceiros neste debate e nesta luta, pois 
acreditamos que a lei precisa ser cumprida, para dar 
o mínimo de dignidade a todos.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística – IBGE indicam que 45,6 milhões de pessoas 
têm algum tipo de deficiência, o que corresponde a 
23,91% da população brasileira.

Também não podemos deixar de mencionar a 
preocupação do Governo Federal para com esta par-
cela da população, pois lançou no ano passado o Pla-
no Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
– Viver sem Limite, com o objetivo de promover a cida-
dania, a autonomia e o fortalecimento da participação 
da pessoa com deficiência na sociedade, eliminando 
barreiras e permitindo o acesso aos bens e serviços 
disponíveis a toda a população. O Plano envolve todos 
os Estados e prevê investimentos de R$ 7,6 bilhões 
do Governo até 2014.

Queremos trabalhar para viabilizar a autonomia 
de pessoas com deficiência, mas também a cidadania 
e todos os direitos.

Muito obrigado.
O SR. MARLLOS SAMPAIO (PMDB – PI. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Marçal 
Filho, gostaria de registrar e solicitar que fosse comu-
nicado nos meios de comunicação desta Casa e no 
programa A Voz do Brasil a participação do Piauí na 
Taça Brasil de Futsal, competição nacional da segun-
da divisão, que foi realizada em Campina Grande, na 
Paraíba.

O Piauí teve uma participação muito boa com seu 
representante, o Cajuína Esporte Clube, que chegou à 
final com 100% de aproveitamento. Perdeu a decisão 
para o Treze, da Paraíba, por 3 a 1, mas essa derrota, 
mesmo assim, classificou o time do Piauí, o Cajuína, 
para a primeira divisão do próximo ano.

Então, saímos vitoriosos, porque conseguimos 
um acesso que muito tempo não vinha. O futsal do 
Piauí está de parabéns. Temos que apoiar o esporte. 
Eu estive pessoalmente em Campina Grande, presti-
giando o evento e os atletas do Piauí.

Gostaria que fosse registrada a brilhante parti-
cipação do Cajuína Esporte Clube e o seu acesso à 
primeira divisão no futsal brasileiro. Ganhamos o pri-

meiro turno do campeonato e faremos um time bem 
melhor ainda para representar nosso Estado.

Como sempre digo, com relação ao esporte, te-
mos que acreditar e fazer parte do projeto olímpico, 
do ciclo olímpico que se avizinha. O Piauí não pode 
ficar fora desses projetos. Temos grandes talentos, 
como Sara Menezes, que ganhou a medalha de ouro 
em Londres e podemos, sim, revelar mais valores, 
mais talentos.

Parabéns ao Cajuína Esporte Clube! Que seja 
dada a devida comunicação, principalmente no pro-
grama A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Com a pa-
lavra um dos mais assíduos Parlamentares na tribuna 
da Câmara, Deputado Gonzaga Patriota, do PSB de 
Pernambuco.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE. Sem 
revisão do orador.) – Presidente Marçal, V.Exa. já pre-
sidiu aqui mais do que Ulysses Guimarães. Quero 
cumprimentar as Sras. e os Srs. Deputados. Nosso 
pronunciamento trata do programa novo da Presidente 
Dilma. Mesmo com o PIB baixo, S.Exa. anunciou hoje 
mais 1 milhão de moradias pelo Programa Minha Casa, 
Minha Vida. Existe coisa melhor do que você ter uma 
casinha para morar?

Então, queremos cumprimentar a nossa Presi-
dente, o seu Governo, e dizer da importância de nós 
ajudarmos, como Parlamentar, esse Programa Minha 
Casa, Minha Vida.

Quero anunciar, Sr. Presidente, que a partir de 
amanhã estaremos fora do Brasil, vamos ao Haiti ver 
como estão lá os nossos irmãos haitianos e o Exército 
brasileiro por lá. Vamos levar a nossa solidariedade, o 
nosso apoio, sob a Presidência da nossa Presidente 
da Comissão de Relações Exteriores.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Presi-
dente Dilma Rousseff anunciou hoje pela manhã, du-
rante evento para comemorar a entrega de 1 milhão 
de moradias do Minha Casa, Minha Vida, a inclusão 
do setor da construção civil na desoneração da folha 
de pagamento. Esta é mais uma medida de estímulo 
para o setor de construção.

Informações de vários veículos da imprensa já 
traziam a construção civil como provável área na am-
pliação do benefício fiscal. A medida foi incluída na 
pauta do anúncio após o Governo se decepcionar 
com o fraco resultado do PIB (Produto Interno Bruto) 
no terceiro trimestre.

Houve a divulgação de outras medidas na sole-
nidade. Além de ser grande empregadora de mão de 



Dezembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 05 40479 

obra, a construção civil ganhou importância nas discus-
sões da área econômica pela forte representatividade 
que tem na taxa de investimento.

A meta da Fazenda é fazer os investimentos au-
mentarem 8% no ano que vem e 12% em 2014, puxando 
o crescimento da economia para o mais perto possível 
de 4% – depois do avanço de 0,6% no terceiro trimes-
tre, a alta do PIB neste ano deve ser de cerca de 1%.

Segundo estudos preliminares, a contribuição 
atual do setor da construção, baseada na folha de pa-
gamento, corresponderia a algo entre 4% e 4,5% do 
faturamento. Para fazer a troca, as empresas pediram 
alíquota de 1%, o que inicialmente foi considerado 
muito baixo pelo Governo.

A pedido da Presidente Dilma, Sr. Presidente, 
também estão sendo discutidos reforços ao financia-
mento de projetos de pesquisa e desenvolvimento e 
ações para facilitar a entrada no País de mão de obra 
estrangeira especializada, o que teria impacto a mé-
dio prazo.

No diagnóstico oficial, é preciso trazer mais “cé-
rebros” para o Brasil. A Presidente Dilma está conven-
cida de que, no curto prazo, o caminho é aumentar a 
competitividade do setor produtivo.

O SR. DUDIMAR PAXIUBA (PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na linha do pro-
nunciamento do nobre Deputado que me antecedeu, 
quero elogiar o Governo Federal em decorrência do 
Programa Minha Casa, Minha Vida. Mas faço um aler-
ta: há várias Prefeituras, neste Brasil afora, que não 
estão cumprindo o Programa Minha Casa, Minha Vida 
conforme determina a lei.

Lá no meu Município de Itaituba, no Estado do 
Pará, a Prefeitura está direcionando os cadastros, as 
unidades habitacionais, aos apadrinhados, aos seus 
afilhados. E isso levou inclusive a uma denúncia for-
mulada por vários mutuários que se cadastraram, 
apareceram na primeira listagem e, posteriormente, 
foi emitida uma nova listagem, e nessa listagem de-
sapareceram os nomes desses mutuários.

Eles fizeram a denúncia no Ministério Público 
para que os seus nomes constassem na listagem dos 
agraciados com a unidade habitacional do Minha Casa, 
Minha Vida: D. Simone Ferreira, Cleidimar, Josélia, 
Irene, Claudiane.

Nós vamos solicitar ao Ministério Público que pelo 
menos por enquanto cancele a entrega das chaves e 
também a assinatura dos contratos, prevista para o 
dia 11, até que seja feita uma averiguação para sa-
ber se de fato procedem essas denúncias feitas por 
esses mutuários. São denúncias bastante relevantes 
e preocupantes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ENIO BACCI (PDT – RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Deputado Marçal Filho, Sras. 
e Srs. Deputados, neste momento a Comissão de Se-
gurança está ouvindo o Ministro da Justiça em uma 
sessão que se iniciou às 10 horas da manhã e deve 
estender-se ainda por algumas horas.

Questionei o Ministro sobre o Programa Nacional 
de Construção de Presídios, que envolve mais de 1 
bilhão de reais e que, lamentavelmente, encontra-se 
paralisado em razão da interdição do primeiro presídio 
construído em Itajaí, Santa Catarina. A Polícia Federal 
detectou que as paredes daquele presídio têm apenas 
5 centímetros de espessura. Portanto, qualquer mar-
reta, qualquer pancada forte derrubaria as paredes.

Há suspeita de licitação direcionada, de desvio 
de dinheiro. Esperamos que o programa do Ministério 
da Justiça não pare em função desse presídio que foi 
malfeito, construído de forma equivocada. Qualquer 
parede de um presídio tem de ter no mínimo 20 centí-
metros de espessura. Imagine um presídio com paredes 
de 5 centímetros de espessura. Isto é uma vergonha!

Portanto, que o Governo continue construindo 
presídios e dê continuidade a esse programa, que 
prevê a construção de quatro novas penitenciárias no 
Rio Grande do Sul e em outros Estados.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Marçal Filho, 
Sras. e Srs. Parlamentares, quero convidar os mem-
bros da Comissão do Trabalho e também os Deputados 
que se interessam pelo assunto para uma audiência 
pública que teremos daqui a pouco, no Plenário 12 da 
ala das Comissões, sobre as relações de trabalho nas 
hidrelétricas em construção, nas grandes hidrelétricas 
do País: Belo Monte, Jirau e Santo Antônio.

Depois de muitas resistências dos consórcios 
geradores de energia e até da própria ELETROBRAS, 
conseguimos, enfim, a confirmação dos convidados. 
A audiência pública deverá acontecer daqui a pouco, 
e, acredito, num clima democrático, transparente e 
propositivo para o País. O que nós queremos exata-
mente é preservar os direitos dos trabalhadores que 
estão nesses grandes canteiros de obras, sobretudo 
levando em consideração uma mesa de negociação 
nacional, respaldada pelo Governo, pelos sindicatos e 
pelas empresas, para que então os direitos trabalhistas 
sejam devidamente respeitados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Pela ordem, 

tem a palavra o Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, nobre Deputado Marçal Filho, Srs. Deputados, com 
o patrocínio da Confederação Nacional da Indústria 
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e da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, 
realizou-se, no dia 28 de novembro, em Fortaleza, a 
apresentação do Projeto Nordeste Competitivo, listan-
do soluções e selecionando prioridades para a matriz 
de transporte de cargas e para os eixos de integração 
que permitirão reduzir custos logísticos e aumentar a 
compatibilidade sistêmica da Região Nordeste.

As lideranças empresariais entenderam que o 
ostensivo engajamento das autoridades e dos repre-
sentantes dos setores produtivos da sociedade cearen-
se sempre foi fator primordial para o êxito do Projeto.

O Presidente Roberto Macêdo, da FIEC, e Robson 
Andrade, da CNI, estão convictos de que a iniciativa 
repercutirá intensamente, como estimulo ao cresci-
mento econômico da região nordestina.

Daí o registro, Sr. Presidente, que me dispus a 
fazer desta tribuna, com endosso a uma proposta de 
extraordinária significação para o chamado Polígono 
das Secas.

Ao Presidente Roberto Macêdo, desta tribuna, 
cumprimento por sua decisão, ora referenciada, com 
votos para sua correta execução. As lideranças políti-
cas não poderiam omitir-se diante de mobilização tão 
oportuna que atende aos nossos anseios de expansão 
significativa de nossas atividades produtivas.

Daí o realce que me senti no dever de emprestar 
neste augusto Plenário, o que implica na óbvia adesão 
de nossa bancada a uma promoção de inquestioná-
vel significação para a Região e, por extensão, para 
o próprio País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – A presença 

da mulher guerreira nesta Casa: Deputada Janete Ca-
piberibe, do PSB do Amapá. S.Exa. dispõe de 1 minuto.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB – AP. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, alerto o Brasil para a ofensiva do agronegócio 
para a supressão das terras e dos direitos dos cidadãos 
brasileiros indígenas.

É urgente arquivar a PEC nº 215, de 2000, e 
o PL nº 1.610, de 1996, anular a Portaria nº 303, da 
Advocacia-Geral da União, aprovar e implantar o Es-
tatuto dos Povos Indígenas, homologar dois terços de 
terras indígenas, ampliar e criar novas terras, pois os 
indígenas vivem em situação de violação de direitos 
e em indigência.

Ato público hoje entregou ao Presidente da Câma-
ra, Marco Maia, ao Ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, e ao Ministro Adams, da AGU, o Manifesto 
Eu apoio a causa indígena, com essas reivindicações 
da Comissão de Direitos Humanos, ao qual peço a 
adesão de todos os brasileiros.

Obrigada, Sr. Presidente.

Peço a divulgação da minha fala nos órgãos de 
comunicação desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Mais dois 
ilustres gaúchos na sequência: Luis Carlos Heinze, 
primeiro; Deputado Marcon, depois.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Sem 
revisão do orador.) – Deputado Marçal Filho, colegas 
Parlamentares, comunidade brasileira, mais uma vez 
eu quero fazer aqui um reconhecimento do trabalho do 
nosso colega Deputado Mendes Ribeiro, também do 
próprio Secretário-Executivo do Ministério da Agricul-
tura, José Carlos Vaz, e do ex-Secretário de Política 
Agrícola, Caio Rocha, que nos ajudou muito com re-
lação à renegociação do endividamento do arroz, que 
já saiu. Esperamos que agora, na próxima quinta-feira, 
saiam as resoluções do Banco Central.

E no Estado de V.Exa., Deputado Marçal Filho, 
temos um pouquinho de arroz irrigado, e os arrozeiros 
do seu Estado, do Paraná e de Santa Catarina também 
estarão beneficiados.

Agora, há a insistência. Nós precisamos ajustar. 
Grande parte dos produtores não terão garantias, não 
terão limites para poder fazer a renegociação de 10 
anos que já foi anunciada pelo Ministro e vai ser votada 
no Conselho Monetário na próxima quinta-feira. Então, 
nós temos de ajustar um fundo garantidor. Discutimos 
ontem com o Banco do Brasil, com o Ministério da 
Agricultura. Existe uma possibilidade de já trabalhar-
mos essa questão.

Outro ponto importante: nós vamos seguir co-
brando. Nós temos, no Rio Grande do Sul, dezenas 
de Municípios que foram afetados pela estiagem. É um 
bolsão de seca, notadamente na Região das Missões 
– o Deputado Marcon conhece –, na região noroeste, 
na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e também no 
Vale do Jaguari.

Em 72 Municípios, os produtores de soja preci-
sam dessa renegociação. Continuamos cobrando do 
Ministro Mantega, do Secretário-Geral do Ministério 
da Fazenda, Nelson Barbosa, e do próprio Ministro 
da Agricultura, que eu sei que está empenhado nessa 
questão. Precisamos ainda este ano dar uma resposta.

Essa proposta entrou no ano passado tanto para 
o arroz quanto para a soja. Para o arroz, já deu certo. 
Quanto à soja, queremos acertar também.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Tem a pa-

lavra o nobre Deputado Marcon.
O SR. MARCON (PT – RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar o 
trágico falecimento do ex-Prefeito do meu Município de 
Nova Santa Rita, no dia 1º, sábado, Hamilton Amorim, 
que foi Vereador da nossa cidade na primeira Legisla-
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tura e Prefeito de 2005 a 2008. Agricultor, estava tra-
balhando na sua produção, sábado, quando foi vítima 
de acidente de trator e veio a falecer.

Quero prestar nossa solidariedade à esposa, aos 
quatro filhos, ao neto, ao irmão dele, o Diogo, que é 
Vereador da nossa cidade. Foi uma comoção muito 
grande no nosso Município de Nova Santa Rita, Re-
gião Metropolitana de Porto Alegre, onde o Prefeito 
decretou luto por 3 dias.

Nossa solidariedade à família e ao povo do nosso 
Município de Nova Santa Rita.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Nossas 

condolências a toda a família enlutada.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro que-
ro justificar: de nascimento, sou gaúcho, sou da terra 
da mais jovem Vereadora do Brasil, Município de Vila 
Ipê – por sinal, família Ziliotto –, que é nossa parenta; 
mas sou catarinense de coração, porque saí do Rio 
Grande com 4 anos de idade.

Eu também quero hipotecar a minha solidarieda-
de, em meu nome pessoal e da minha família, ao De-
putado Júlio Campos, que, lamentavelmente, perdeu 
sua esposa na semana passada.

Por isso, ao nosso prezado amigo Deputado Júlio 
Campos a nossa solidariedade.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado João Ananias. V.Exa. 
dispõe de até 1 minuto para o seu pronunciamento.

O SR. JOÃO ANANIAS (PCdoB – CE. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, gostaria de destacar e de manifestar nosso repú-
dio quanto à atitude de Israel em relação à Palestina.

A Palestina, que depois de tantos anos tem luta-
do para ser reconhecida como Estado, consegue subir 
um pequeno degrau ao se colocar como Estado ob-
servador na ONU. Israel retalia de forma incontinênti, 
demonstra seu ódio, demonstra que passa por cima 
de qualquer resolução da ONU, demonstra profundo 
desrespeito a todas as outras nações que votaram a 
seu favor. Retalia de forma torpe, quando bloqueia re-
cursos que são direitos inalienáveis do povo palestino, 
porque se trata de impostos pagos, recolhidos no terri-
tório ocupado por Israel. Ainda mais, opõe-se de forma 
grotesca, ameaçando, inclusive, ampliar os assenta-
mentos, o que contrariou o mundo inteiro, inclusive a 
nação que o protegeu e o protege historicamente, os 
Estados Unidos da América.

Portanto, eu, enquanto brasileiro e cidadão mili-
tante no Partido Comunista do Brasil, afirmo que não 

podemos aceitar esse tipo de postura e acho que de-
vemos, como o Brasil sempre fez, reforçar nosso apoio 
ao povo palestino no momento em que essa pequena 
vitória fica ameaçada pela retaliação de Israel.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Agora, sim, 

uma das baluartes da educação nesta Casa, Deputada 
Fátima Bezerra, que disporá de 1 minuto.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RNº Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, quero, mais uma 
vez, renovar o apelo para que a Câmara dos Deputados 
dê celeridade à votação do Projeto de Lei nº 4.368, de 
2012, que trata da reestruturação da carreira de planos, 
cargos e salários do magistério do ensino superior. Na 
verdade, esse projeto de lei vai beneficiar os docentes 
tanto das universidades públicas brasileiras como dos 
Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnoló-
gica, bem como os servidores técnico-administrativos 
dessas instituições, e também vai contemplar os ser-
vidores do INEP e do FNDE.

Nesse sentido, para dar celeridade, faço aqui o 
apelo, mais uma vez, para que a Presidenta Dilma, o 
Governo, a Liderança do Governo apresente um pedido 
de urgência. Digo pedido de urgência porque, uma vez 
que a Presidenta encaminhe ao Congresso o pedido de 
urgência, isso será levado ao conhecimento do Colégio 
de Líderes, e eu não tenho nenhuma dúvida de que o 
Colégio de Líderes vai acolher essa iniciativa. Assim, 
criaremos um ambiente para, logo que votarmos as 
medidas provisórias, o projeto de lei ser trazido ime-
diatamente para votação no plenário da nossa Casa.

Lembro que a repercussão financeira desse pro-
jeto de lei começa a partir de janeiro. Daí a urgência 
em votá-lo aqui, para que ele vá ao Senado e, até o 
final dos trabalhos legislativos, seja aprovado e san-
cionado pela Presidenta Dilma Rousseff.

O SR. PAULO FOLETTO (PSB – ES. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu volto a bater na 
mesma tecla.

Sábado, em viagem ao interior do Espírito Santo, 
no Município de Barra de São Francisco, numa comu-
nidade chamada Rio do Campo, a 40 quilômetros da 
sede, eu fui inquirido por uma professora de ensino 
médio, Profa. Juliana, que disse que estaria assistindo 
à gente neste momento lá em Barra de São Francisco: 
“Deputado Foletto, eu dou aula para o ensino médio. 
Todo o dia eu viajo da comunidade de Rio do Campo 
até a sede do Município. Há 8 anos eu falava ao celular 
aqui na minha comunidade. Agora, eu não falo mais. Eu 
não consigo entender, Deputado: no mundo avançan-
do, com a comunicação hoje pela Internet sendo feita 
de forma imediata – acontece uma coisa do outro lado 
do mundo, e a gente fica sabendo na hora –, eu não 
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consigo me comunicar com os meus alunos! Como é 
que pode ocorrer isso? Eu tenho 35 alunos do ensino 
médio. Gostaria de passar uma mensagem para eles 
hoje, dizendo que amanhã vou mudar a rotina da aula, 
vou fazer uma aula prática, e não consigo me comu-
nicar com o mundo externo. Há 8 anos eu falava para 
o mundo exterior, e hoje eu não falo!”

Então, Sr. Presidente, volto a bater na mesma 
tecla: toda a vez que eu for inquirido em qualquer co-
munidade do interior do Espírito Santo ou deste Brasil 
sobre o porquê de não se falar com o mundo, vou me 
manifestar desta tribuna da Câmara Federal, porque é 
fundamental que as nossas concessionárias deem um 
jeito na coisa. A Vivo, no Espírito Santo, acabou com o 
sistema CDMA e impediu as pessoas que há 8 anos 
conversavam com o mundo exterior de falarem agora.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT – RJ. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, neste período festivo e de férias escolares, 
acho absurdo as empresas aéreas aumentarem em 
mais de 10% o valor das passagens.

No último final de semana, a cantora Madonna 
se apresentou no meu Estado do Rio de Janeiro, e 
o trecho que costumamos pagar de Brasília-Rio, por 
exemplo, por 200 reais – na linguagem popular, uma 
perna – estava custando 2 mil reais, o equivalente a 
uma passagem para o exterior.

O meu Estado recebe e sedia com muito prazer 
diversos eventos que levam turistas ao Rio. Queremos 
que os turistas venham, sim, desfrutar das belezas da 
minha cidade, mas que também paguem um preço justo 
pelo serviço. Esta é uma tarifa extremamente abusiva 
para o consumidor.

De acordo com matéria publicada no jornal O Glo-
bo nesta segunda-feira, o Brasil é o país mais caro em 
passagens aéreas do mundo. Por isso me manifesto. O 
setor aéreo é totalmente concentrado, a concorrência 
está reduzida, um cartel está sendo formado, empre-
sas estão sendo vendidas, algumas indo à falência, 
funcionários sendo demitidos, e os passageiros preju-
dicados não só pelo preço dos bilhetes, mas também 
pelo mau atendimento e má qualidade nos serviços 
aéreos prestados.

Venho pedir a intervenção dos setores respon-
sáveis para que tenham uma ação mais contundente, 
de forma que os consumidores, Sr. Presidente, não 
sejam mais lesados.

Viva o turismo! Mas transporte aéreo é instrumen-
to de trabalho, o meio pelo qual nos locomovemos em 
viagem turística ou não. À ANAC, quero fazer uma per-
gunta: quem vai socorrer os usuários e quem determina 
as regras? São as empresas? Vamos juntos, Câmara 

e Senado, defender os interesses dos trabalhadores e 
dos que mantêm vivas as empresas: nós, os usuários.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Eu quero 

aproveitar a presença da Deputada Benedita da Silva 
na tribuna e dizer que sou Presidente da Comissão 
de Igualdade de Direitos Trabalhistas e a Deputada é 
Relatora do projeto que nós chamamos de Igualdade 
Trabalhista das Empregadas Domésticas. Votamos 
aqui o primeiro turno e vamos votar o segundo turno.

Eu queria pedir aos Deputados que são da Co-
missão Especial que fossem marcar presença, porque, 
a partir do momento em que nós tivermos presença 
suficiente na Comissão, já poderemos concluir a Co-
missão, para que votemos aqui, em segundo turno, e 
possamos enviar ao Senado aquele projeto que dá 
direito às empregadas domésticas.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Deputado 
Zeca Dirceu, V.Exa. dispõe de 1 minuto.

O SR. ZECA DIRCEU (PT – PR. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, 
todos que nos assistem pela TV e pela Rádio Câma-
ra, trazem-me esperança as últimas declarações do 
Deputado Federal Henrique Fontana, que é Relator 
da reforma política nesta Casa.

É extremamente necessário que, no mínimo, seja 
feita uma discussão sobre a reforma política aqui na 
Câmara dos Deputados ainda neste ano. Que bom se 
pudéssemos fazer de fato uma votação que deixasse 
muito claro à população, à sociedade brasileira, quem 
está do lado das campanhas milionárias com o finan-
ciamento privado e quem está do outro lado e quer as 
campanhas franciscanas, quer e sabe da necessidade 
do fim do financiamento privado.

Nosso País não pode mais assistir, a cada eleição, 
como aconteceu há meses, ao dinheiro se sobressair 
na hora da decisão do voto. O cidadão tem que votar 
consciente, sabedor do que cada liderança política, do 
que cada partido representa nas mudanças históricas 
que o nosso País tem tido nos últimos anos.

O Partido dos Trabalhadores tem tido, na Câma-
ra dos Deputados e no Senado Federal, uma posição 
muito clara: é contra o financiamento privado, não acei-
ta e sabe dos problemas que trazem as campanhas 
milionárias que têm ocorrido.

A votação deixaria isso transparecer à população, 
mas, se não for possível votar a reforma política, que 
pelo menos ela volte a ser debatida e discutida, não 
mais apenas na Comissão, mas aqui neste plenário.

Esse é o meu desejo e percebo que é o desejo 
da sociedade. Faremos um grande esforço nessas úl-
timas semanas para que de fato isso aconteça.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Para orgulho 
do povo catarinense aqui na Câmara Federal, concedo 
a palavra ao nobre Deputado do PMDB Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, meus colegas Parlamen-
tares, o Projeto de Lei nº 3.299, de 2008, que se en-
contra tramitando aqui nesta Casa, visa acabar com 
o fator previdenciário.

Nós entendemos – somos da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Aposentados – que hoje temos mais 
de 1 milhão de pessoas que se utilizam da previdência 
privada. Temos algo na ordem de 30 milhões de pes-
soas pela previdência pública. Temos mais ou menos 
1 milhão de pessoas que estão esperando para se 
aposentar, aguardando o resultado do fator previden-
ciário, porque prejudicará as pessoas se aposentarem 
antes. Então, vamos usar o bom senso e votar o proje-
to. Gostaria de contar com o apoio dos nobres pares.

Peço que se dê ampla divulgação a este pronun-
ciamento, meu caro Presidente.

Um abraço.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qua-
lidade de defensor dos aposentados nesta Casa, in-
clusive sendo o Vice-Presidente da Frente Parlamen-
tar em Defesa dos Aposentados aqui na Câmara dos 
Deputados, tomo a palavra nesta oportunidade para 
falar sobre o fim do fator previdenciário para as apo-
sentadorias – PL 3.299/08.

Precisamos votar, o mais rápido possível, a alte-
ração do fator previdenciário. Existem mais de 1 milhão 
de pessoas prontas para dar entrada na aposentadoria 
e não o fazem porque teriam um prejuízo muito gran-
de, perdendo cerca de até 40%, em média, depois de 
terem trabalhado 35 anos. O prejuízo poderá chegar 
a quase 50%.

Lamento informar que o Governo Federal não 
quer fazer a reforma previdenciária, foge do assun-
to. Se não fizer a reforma, vamos acabar com o fator 
previdenciário.

Temos recebido dados sobre isso, e notícias 
recentes amplamente divulgadas na imprensa dizem 
que, em contrapartida, a previdência privada cresce 
sem abalos. A previdência privada atende cerca de 
11 milhões de pessoas. A Previdência Social pública 
atende mais de 30 milhões de pessoas.

Portanto, precisamos votar a alteração do fator 
previdenciário. Esperamos que esta Casa cumpra com 
a sua obrigação, em defesa dos aposentados brasilei-
ros, que merecem justiça.

Solicito ao Presidente da Câmara, Marco Maia 
(PT/RS), que paute a votação visando alterar ou aca-
bar com o fator previdenciário.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDIO LOPES (PMDB – RR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
nós, a exemplo do que fizera minutos antes a brilhante 
Deputada Benedita, do Rio de Janeiro, também que-
remos chamar a atenção desta Casa para os preços 
praticados pelas empresas aéreas no Brasil hoje, es-
pecialmente para nós que vivemos na Amazônia.

Sr. Presidente, se uma passagem for comprada 
24 horas antes, chega à exorbitante importância de 
7.600 reais um bilhete de Boa Vista a Brasília. Esse, 
na semana passada, era o preço praticado pela TAM. 
Então, o cidadão que emergencialmente tenha que 
viajar neste País, neste período do ano, é assaltado 
descaradamente no balcão das empresas aéreas.

É preciso, Sr. Presidente, urgentemente, que esta 
Casa tome uma decisão, porque vemos uma verda-
deira afronta ao consumidor nacional praticada pelas 
duas empresas aéreas TAM e Gol aqui no Brasil. A 
cada momento, essas duas empresas derrotam, levam 
à falência e confiscam – essa é a palavra certa – as 
pequenas empresas regionais.

Em Boa Vista, nós já tivemos três empresas re-
gionais que botam seus voos Boa Vista-Manaus, e, no 
outro dia, a TAM e a Gol botam voos no mesmo horário. 
Aí, sim, com passagens quase de graça. Coincidente-
mente, no dia em que a pequena empresa vai à falência 
ou sai da linha, eles também retiram suas aeronaves.

Essa é a situação que nós vivemos.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Deputado 

Edio, só complementando o que V.Exa. disse, se me 
permite, além disso, além dessa situação aí, que é 
absurda, uma diferença enorme, gigante, também as 
empresas aéreas, especificamente no caso da TAM, 
estão começando a vender de forma diferenciada as-
sentos. O assento da frente e o assento da emergência 
têm preços diferenciados. Eles chamam de assento 
conforto. Nós precisamos parar com esse absurdo 
que está ocorrendo aqui. Afinal de contas, transporte 
de passageiros é regulamentado. Existe uma agência 
nacional que cuida disso. Transporte é um dos deveres 
do Estado. Então, V.Exa. tem toda razão, mas gostaria 
de contribuir citando esses abusos.

O SR. EDIO LOPES – Só para complementar, 
com a devida vênia de V.Exa., Sr. Presidente, nesta 
mesma data, tivemos o cuidado de imprimir, no nosso 
gabinete, o que a mesma TAM cobraria por um bilhete 
no trecho São Paulo-Miami. Creia, Sr. Presidente, não 
chegava a 3 mil reais, enquanto cobrava 7.600 reais 
no mesmo bilhete de Boa Vista a Brasília.
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A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP. Com 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente Marçal Filho, quero 
parabenizá-lo pela sua intervenção, que abrilhantou e deu 
a dimensão grave do problema que ocorre com as em-
presas TAM e Gol nesta cidade. Inclusive, algumas, como 
a Gol, vendem o lanche durante o percurso da viagem!

Sr. Presidente, nos segundos que me restam, 
gostaria de falar de um evento ocorrido ontem, na mi-
nha cidade, encerrando a programação da Semana 
Mundial de Luta contra AIDS, cujo Dia do Laço Ver-
melho foi sábado. A minha cidade está de parabéns.

Gostaria de parabenizar a Dra. Tereza Pinho, Se-
cretária da Saúde, e dar ampla divulgação, porque hou-
ve uma redução sensível dos problemas de AIDS na 
minha cidade. O último levantamento sobre a taxa de 
incidência da doença na cidade de Guarulhos foi reali-
zado em 2010, o que apontou a infecção de 7,5 pessoas 
para cada 100 mil habitantes, número que é inferior à 
média estadual que, no ano passado, foi de 18,5 novos 
casos por 100 mil habitantes. Portanto, nós temos que 
parabenizar a Secretaria de Saúde. Nossa cidade pos-
sui 4.366 habitantes vivendo em situação de HIV/AIDS.

Gostaria também de parabenizar a Presidenta 
Dilma e o nosso Ministro da Saúde por estabelecerem 
que, a partir do ano que vem, todos receberão, gra-
tuitamente, o Sulfato de Atazanavir, um antivírus no 
combate à AIDS, fabricado a partir de uma Parceria 
de Desenvolvimento Produtivo feita com a Fundação 
Oswaldo Cruz. Isso é muito importante. Os remédios 
feitos no Brasil serão mais baratos.

O Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente 
20 antirretrovirais, que representam investimentos de R$ 
850 milhões por ano na aquisição dos medicamentos.

Finalizando, eu quero saudar Firmino Manoel da 
Silva, Coordenador da Coordenadoria das Pessoas com 
Deficiência Física e Mobilidade Reduzida de Guarulhos, 
que está aqui em Brasília, na 3ª Conferência Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Guarulhos possui 310.700 pessoas com algum 
tipo de deficiência, segundo censo realizado em 2010 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). A cidade está realizando mudanças efetivas 
para a inclusão desses cidadãos que enfrentam todo 
tipo de adversidade. Hoje, Guarulhos tem um dos me-
lhores índices do País em termos de acessibilidade para 
a mobilidade urbana: são 922 ônibus e micro-ônibus, 
93% adaptados e os outros 7% em fase final de adap-
tação. Todas as obras que a Prefeitura está realizando 
já contam com acessibilidade, e mais de 120 escolas 
já tiveram suas calçadas readaptadas para receber os 
alunos de maneira inclusiva. Existem dois semáforos 
específicos para deficientes visuais na Rua João Gon-
çalves, Centro, em frente à Biblioteca Municipal, e na 

Avenida Vasconcelos Calmon, Vila Moreira, em frente 
à Empresa Guarupas.

Em relação ao transporte de deficientes, foram 
240.298 viagens realizadas somente no mês de setembro 
deste ano. Das dez vans disponibilizadas pela Secre-
taria de Saúde, cinco são adaptadas para cadeirantes, 
mas as outras cinco também transportam deficientes, já 
que a maioria deles em Guarulhos sofre de deficiência 
intelectual e, muitas vezes, não precisam dos mesmos 
aparatos necessários para transportar os cadeirantes.

Para os planos de 2013, existem projetos para 
Guarulhos que englobam uma tecnologia de assistên-
cia aos deficientes nos terminais de ônibus, um ágil 
sistema de transportes porta a porta e a implantação 
da Calçada Cidadã, que, além de auxiliar cadeirantes, 
facilita a vida de mães com carrinhos de bebê, idosos 
e até mulheres de salto alto. Quem quiser adaptar o 
passeio pode ir ao Fácil e se informar como realizar a 
obra para ter o desconto do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) de até 5% por 2 anos.

Sr. Presidente, peço ampla divulgação deste dis-
curso nos meios de comunicação desta Casa.

Muito obrigada por este tempo.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Está au-

torizada.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primei-
ro lugar quero saudar a todas e todos que participaram 
na segunda-feira, na minha cidade, do encerramento da 
programação do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que 
contou com a intensificação da oferta dos testes para a 
detecção do HIV nas unidades de saúde, durante a Cam-
panha Fique Sabendo. Cerca de 955 pessoas fizeram 
o exame. Desse montante, 711 realizaram o teste rápi-
do, sendo que em quatro casos o resultado foi positivo.

Tanto em Guarulhos como no Estado de São Pau-
lo, o crescimento da epidemia ocorreu até 1998, apre-
sentando, a partir deste período, tendência de queda 
por conta dos investimentos na área de prevenção e 
ampliação do diagnóstico precoce. O último levanta-
mento sobre a taxa de incidência da doença na cidade 
foi realizado em 2010, o que apontou a infecção de 7,5 
pessoas para cada 100 mil habitantes, número que é 
inferior à média estadual, que, no ano passado, foi de 
18,5 novos casos por 100 mil habitantes. Guarulhos 
possui hoje 4.366 habitantes vivendo com HIV-AIDS. 
Desse total, 47% descobriram tardiamente a infecção.

A partir de 2013, começará a ser distribuído na 
rede pública de saúde mais um medicamento com o 
rótulo nacional para o tratamento da AIDS: o Sulfato 
de Atazanavir. A produção nacional do Atazanavir será 
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possível graças a uma Parceria para o Desenvolvimento 
Produtivo (PDP) firmada entre o Ministério da Saúde – 
por meio do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Far-
manguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 
– e o laboratório internacional Bristol-Myers Squibb. 
Atualmente, o Atazanavir é importado. Com a PDP, a 
expectativa é de que o Ministério da Saúde economize 
cerca de R$ 81 milhões por ano, durante a parceria. 
O Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente 20 
antirretrovirais, que representam investimentos de R$ 
850 milhões por ano na aquisição dos medicamentos.

Em segundo lugar quero saudar Firmino Mano-
el da Silva, da Coordenadoria das Pessoas com De-
ficiência Física e Mobilidade Reduzida de Guarulhos, 
que desde ontem, Dia Internacional do Deficiente 
Físico, está em Brasília representando Guarulhos na 
3ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. Até quinta-feira a Conferência discutirá os 
principais problemas a serem enfrentados por líderes 
das três esferas de governo e pela sociedade civil.

Guarulhos possui 310.700 pessoas com algum tipo 
de deficiência, segundo o censo realizado em 2010 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 
cidade está realizando mudanças efetivas para a inclu-
são desses cidadãos que enfrentam todo tipo de adver-
sidade. Hoje, Guarulhos tem um dos melhores índices 
do País em termos de acessibilidade para a mobilidade 
urbana: são 922 ônibus e micro-ônibus, 93% adaptados 
e os outros 7% em fase final de adaptação. Todas as 
obras que a Prefeitura está realizando já contam com 
acessibilidade, e mais de 120 escolas já tiveram suas 
calçadas readaptadas para receber os alunos de ma-
neira inclusiva. Existem dois semáforos específicos para 
deficientes visuais na Rua João Gonçalves, Centro, em 
frente à Biblioteca Municipal e na Avenida Vasconcelos 
Calmon, Vila Moreira, em frente à empresa Guarupas.

Em relação ao transporte de deficientes, foram 
240.298 viagens realizadas somente no mês de setembro 
deste ano. Das dez vans disponibilizadas pela Secre-
taria de Saúde, cinco são adaptadas para cadeirantes, 
mas as outras cinco também transportam deficientes, já 
que a maioria deles em Guarulhos sofrem de deficiência 
intelectual e, muitas vezes, não precisam dos mesmos 
aparatos necessários para transportar os cadeirantes.

Para os planos de 2013, existem projetos para 
Guarulhos que englobam uma tecnologia de assistên-
cia aos deficientes nos terminais de ônibus, um ágil 
sistema de transportes porta a porta e a implantação 
da Calçada Cidadã, que, além de auxiliar cadeirantes, 
facilita a vida de mães com carrinhos de bebê, idosos 
e até mulheres de salto alto. Quem quiser adaptar o 
passeio pode ir ao Fácil e se informar como realizar a 

obra para ter o desconto do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) de até 5% por 2 anos.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Com a 
palavra o ilustre representante de Santa Catarina, 
grande batalhador da agricultura brasileira, Deputado 
Valdir Colatto.

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB – SC. Sem re-
visão do orador.) – Obrigado, Presidente Marçal Filho, 
do Mato Grosso do Sul, que também tem problemas 
indígenas, como nós temos lá em Santa Catarina.

Sr. Presidente, eu queria anunciar à Casa e con-
vidar os Deputados para participarem da audiência pú-
blica que está ocorrendo hoje, na Sala 3, na Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural, sobre a questão do seguro agrícola.

O seguro agrícola teve orçados 600 milhões, li-
berados 400 milhões, agora 274 milhões. E temos 100 
milhões aqui numa emenda suplementar do Orçamen-
to, que não está sendo votado. 

Os nossos produtores de maçã, principalmente 
os de Santa Catarina, estão descobertos, por causa do 
granizo, tendo prejuízo. Não estão sendo pagos esses 
recursos. É preciso em torno de 40 milhões de reais 
para a cobertura do seguro da maçã.

Então, eu quero pedir aos colegas do Orçamento 
que votem essa quantia de 100 milhões de reais que 
falta para os 274 milhões destinados ao seguro agrí-
cola, para que esses agricultores possam ficar prote-
gidos. Do contrário, nós estaremos colocando em risco 
a produção de maçã, outras frutíferas e outras cultu-
ras. Fizeram o seguro, e agora, com as intempéries, 
as seguradoras não estão mais trabalhando, porque a 
subvenção que o Governo Federal deve dar para 50% 
do prêmio está retida, não é suficiente. Nós estamos 
com um grande problema pela frente.

Então vamos discutir com as seguradoras, o Mi-
nistério da Agricultura, a Associação dos Produtores 
de Maçã de Santa Catarina, a Associação Brasileira 
de Produtores de Maçã, e do Rio Grande do Sul e do 
Paraná, para que possamos buscar uma saída.

E queria pedir ao Ministro Mendes Ribeiro que faça 
um empenho grande para que esse recurso seja liberado, 
e à Comissão de Orçamento que vote esses 100 milhões, 
para podermos dar a mínima proteção aos pequenos pro-
dutores de Santa Catarina e do Brasil. Isso depende de nós 
aqui. Se nós não votarmos, ficam a descoberto, o granizo 
destrói os pomares de maçã em Santa Catarina, e nós 
estaremos destruindo a maçã mais gostosa do planeta, 
que é a maçã de Santa Catarina e do Brasil como um todo.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concordo 

plenamente com V.Exa., Deputado Valdir Colatto.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Silas Câmara.

O SR. SILAS CÂMARA (PSD – AM. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu não 
pude deixar de ouvir ainda há pouco o discurso que fez 
o meu colega Deputado Federal do Estado de Roraima 
sobre a aviação na Região Amazônica como um todo.

V.Exa., Sr. Presidente, que da Região também 
é, sabe perfeitamente que nós temos não apenas o 
problema das grandes empresas, mas principalmente 
da aviação regional.

É impressionante como uma agência instituída na 
Nação brasileira para cuidar de um setor tão importan-
te e estratégico quanto o da aviação é completamente 
desconhecedora. Não sei se é assim, mas vamos dizer 
que sim, para ter boa vontade com a falta de atitude 
deles em relação a tomar uma providência sobre essa 
questão da aviação aérea no País e a falta de uma 
política pública do Governo Federal que dê fôlego às 
pequenas empresas regionais.

O fato é que as grandes empresas quebraram, 
moeram, destruíram toda a aviação regional. Realmen-
te, como disse ainda há pouco o Deputado de Roraima 
que me antecedeu, essas grandes empresas entram lá, 
destroem todo o sistema regional e, depois, exploram 
a população que mora na Região Amazônica.

Só para V.Exa. ter uma ideia, esse fato, por exem-
plo, do Estado de Roraima atinge inclusive os Deputa-
dos. Como V.Exa. sabe, essa modificação de preços, 
de tarifas tanto para o Acre, quanto para Rondônia, 
Roraima e Amapá, não sofre alteração na Casa. Os 
Deputados são tratados igualmente na Casa, como se 
fossem de São Paulo ou Rio de Janeiro, que contam 
com voos a cada 30 minutos.

Na verdade, falta a esta Casa – e aqui eu me in-
cluo – coragem para fazer o que tem de ser feito, que 
é devassar o setor aéreo brasileiro e criar uma solução 
e uma explicação para que o Brasil entenda por que 
pagamos a tarifa mais cara do mundo pelo pior serviço 
também do mundo.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Quero no-
vamente reiterar, aproveitando o discurso de V.Exa., 
Deputado Silas Câmara. É evidente que V.Exa. fala 
da Região Amazônica, que V.Exa. representa. O que 
as companhias aéreas fazem no Brasil demonstra um 
descaso completo com a população do País. Há uma 
agência reguladora que não está fazendo absolutamen-
te nada contra isso. Como V.Exa. ressaltou ao final, os 
serviços são de péssima qualidade. 

As empresas aéreas adquirem as menores em-
presas e mandam embora os funcionários. Nós pode-
remos ter a repetição das histórias da VASP, da VARIG 
e da Transbrasil. Depois, elas têm que se socorrer do 

dinheiro público. Primeiro, elas fazem isto: escorcham 
o passageiro cobrando tarifas altas por serviços péssi-
mos. Depois, pedem socorro ao Governo, e o Governo 
lhes dá dinheiro público, da população brasileira.

Então, realmente, esta Casa tem que tomar uma 
atitude em relação a isso. Nós temos uma agência re-
guladora para isso. O que ela está fazendo? Que papel 
ela representa neste País?

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Vou iniciar 
o período do Pequeno Expediente destinado a pro-
nunciamentos de 5 minutos, concedendo a palavra ao 
Deputado Junji Abe, do PSD de São Paulo, o primeiro 
inscrito. (Pausa.)

Não estando presente S.Exa., concedo a pala-
vra ao Deputado João Ananias, do PCdoB do Ceará. 
S.Exa. dispõe de até 5 minutos.

O SR. JOÃO ANANIAS (PCdoB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Marçal Filho, o tema da minha fala aqui é outro, 
absolutamente diferente deste, mas eu não poderia 
deixar de tocar nessa questão, já que o Deputado Silas 
Câmara falou e tantos outros falaram sobre a questão 
das passagens aéreas. Nós, lá do Nordeste, estamos 
sofrendo também com esse problema. Isso já foi discu-
tido entre nós diversas vezes de forma ampla, mas não 
se tem tomado nenhuma posição em relação a isso.

Inclusive eu solicitei ao Presidente Marco Maia – e 
está tramitando nesta Casa há 10 dias – a criação de uma 
Comissão Especial para debatermos sobre o transporte 
aéreo, para chamarmos aqui as agências e empresas a 
fim de encontrarmos uma saída antes da CPI. Não sei se 
a esta altura não seria melhor a CPI do Transporte Aéreo, 
como insinuei na minha fala 15 dias atrás.

Mas, Sr. Presidente, hoje eu gostaria de manifestar 
a minha discordância, como representante do Estado 
do Ceará, como nordestino, como cidadão que assiste 
há muitos anos à profunda desigualdade inter-regional, 
do veto da Presidente Dilma ao Projeto de Lei nº 2.565, 
de 2011, o famoso projeto dos royalties do petróleo.

Nossa Região, nossos Estados, nossos Municí-
pios passaram anos esperando por isso. Formamos 
aqui uma maioria gigantesca, fomos majoritariamente 
vitoriosos neste Plenário, e a Presidente Dilma, des-
considerando essa maioria, desconsiderando a nossa 
representação do povo dos 24 Estados e do Distrito 
Federal, em detrimento de tudo isso, veta parcialmente 
o projeto, mantendo as regras atuais, que favorecem 
dois Estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Não posso concordar com isso, mesmo sendo 
da base de apoio, mesmo respeitando profundamen-
te a atitude, ou outras atitudes da Presidente Dilma, o 
seu trabalho. Não podemos concordar com esse veto.
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O Nordeste, Região pobre, não pode concordar 
com esse veto. O Norte não pode concordar. O Brasil 
que não é beneficiado pelo royalty do petróleo não pode 
concordar com isso. É uma riqueza particular do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo, quando está a 5 mil, 6 mil, 
7 mil metros de profundidade? Já basta aquilo com que 
a história favoreceu esses Estados. Já bastam os inves-
timentos no setor automobilístico, no setor metalúrgico, 
no setor da indústria pesada, em detrimento, sim, do 
Nordeste. Foi investido tudo aqui. Quando surge essa 
oportunidade e quando essa maioria, legítima, se mani-
festa aqui e aprova, vem o veto, uma medida autoritária. 

A razão tem que superar, às vezes, a lei, quando 
a letra fria da lei se afasta do senso comum. A letra fria 
da lei se afastou do senso comum, que é o sentimen-
to, o anseio, a vontade, a necessidade dos Estados 
e Municípios, do resto do Brasil. E a Presidenta veta! 

O que, afinal, fazemos aqui? Carregamos conos-
co a representação do povo. O Senado representa os 
Estados, nós representamos o povo. Votamos, e o que 
adiantou? O veto. Essa questão precisa ser discutida 
entre nós. O Parlamento precisa ser respeitado. O veto 
é um desrespeito a uma decisão fartamente majoritária.

Esse veto não pode prevalecer. Nós precisamos 
encontrar uma saída, Deputado José Guimarães. Se 
não encontramos uma saída política, a saída que nos 
resta, com certeza, será a derrubada desse veto. Não 
há alternativa. Este Parlamento não pode ficar verga-
do diante dos interesses de dois Estados, quando a 
maioria mostrou o que era consensual entre os demais 
Parlamentares que representam 24 Estados e o Distrito 
Federal, espalhados por esta Federação.

Portanto, eu quero deixar a minha discordância, 
o meu veemente protesto contra esse veto, porque é 
um atentado não apenas à desigualdade regional e 
às inter-regionais, que queremos corrigir, como tam-
bém à postura que o Parlamento adotou. O princípio 
democrático, a meu ver, foi ferido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Como re-

presentante de Mato Grosso do Sul, quero concordar 
integralmente com V.Exa., Deputado João Ananias, 
do Ceará.

Vamo-nos mobilizar para derrubar o veto. Eu, 
assim como V.Exa., sou da base do Governo, mas 
acima de tudo somos Parlamentares representantes 
dos nossos Estados.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po-
deria deixar de manifestar-me, enquanto Deputado 
Federal, legítimo representante do povo do meu Es-

tado, o Ceará, como municipalista conhecedor das 
grandes dificuldades vivenciadas pelos gestores, em 
relação ao recente veto aposto pela Presidente Dilma 
ao Projeto 2.565, de 2011, que trata da partilha dos 
royalties do petróleo. Alguns, na tentativa de maquiar 
o fato, acrescentaram a palavra “parcial”.

Com todo o respeito e reconhecimento ao grande 
trabalho que até aqui tem realizado nossa Presidente, 
não poderia concordar com essa decisão, por duas ra-
zões fundamentais: a primeira, pelo fato de o veto mutilar 
o objetivo do referido projeto, que buscava garantir, a 
partir da mudança das regras atuais dos contratos licita-
dos, uma imediata distribuição mais justa com Estados 
e Municípios, mudança que, a meu juízo, caso viesse a 
acontecer, seria mais republicana, portanto mais justa.

A segunda razão da minha veemente discordância 
se escuda no princípio democrático da representação 
popular, que carregamos com nossos mandatos. O 
veto adultera e desconsidera uma farta maioria am-
plamente manifestada na votação dos Deputados Fe-
derais, defendendo legítimos interesses dos cidadãos 
espalhados nos 24 Estados e um Distrito Federal de 
nossa Federação brasileira, para atender uma indis-
farçável minoria, que defendeu livremente a tese dos 
dois Estados, fragorosamente derrotada em plenário.

Qual o sustentáculo do veto numa situação como 
essa? Representa uma afronta à soberana e folgada 
decisão dos Parlamentares, lançando mão de um meca-
nismo legal, porém autoritário. Defendo que, em determi-
nadas situações, a razão deve prevalecer quando a letra 
fria de lei afasta-se diametralmente do senso comum.

Até concordo em que esses dividendos do pré-
-sal sejam destinados à educação, pelo histórico débito 
que temos com esta área. Agora, manter a regra atual, 
imposta pelo veto, representa a prorrogação do status 
quo que privilegia há muitos anos os dois Estados já 
citados, em detrimento dos demais. Não enxergo jus-
tificativas para a atitude de nossa Presidente.

Minha esperança de ver corrigida parte das desi-
gualdades gritantes inter-regionais, com mais justiça na 
distribuição dos royalties, fica adiada. Mas não desistirei 
dela, senão estarei desistindo de ver um Brasil mais justo.

Era só, Sr. Presidente. Solicito que meu pronun-
ciamento seja publicado em todos os meios de comu-
nicação desta Casa.

O SR. MARLLOS SAMPAIO – Peço a palavra 
para uma pequena intervenção, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Com a 
palavra o Deputado Marllos Sampaio, por 1 minuto.

O SR. MARLLOS SAMPAIO (PMDB – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro parabenizar o Conselho Estadual dos Direitos da 
Pessoa Idosa do Estado do Piauí, pela iniciativa de 
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homenagear várias personalidades que trabalham a 
favor das políticas públicas para os idosos.

Sinto-me muito honrado e lisonjeado por ter sido 
escolhido como uma dessas pessoas que contribuem 
para as políticas públicas em benefício daqueles me-
nos favorecidos, principalmente daqueles que chegam 
à melhor idade, no que tange aos golpes contra os 
empréstimos consignados.

Agradeço a comenda que recebi na última se-
mana. Parabéns pela iniciativa! Sinto-me com mais 
responsabilidade de trabalhar a favor dos idosos do 
Piauí, eu que fui o primeiro Delegado do Idoso da his-
tória daquele Estado.

Já destinei algumas de minhas emendas indivi-
duais a diversas Academias da Saúde, a diversos Mu-
nicípios do Piauí, como Teresina, Valença, Esperantina 
e outros. Vamos apresentar agora uma emenda boa, 
que vai superar a casa de 1 milhão de reais, para a 
construção de um grande centro de convivência para 
os idosos na Capital do Piauí, Teresina.

Que seja registrada no programa A Voz do Bra-
sil a iniciativa do Conselho Estadual dos Direitos da 
Pessoa Idosa do Estado do Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Para dar 
como lido seu pronunciamento, por 1 minuto, concedo 
a palavra ao Deputado Arolde de Oliveira.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSD – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Obrigado, Presidente. Quero re-
gistrar as minhas homenagens ao Sindicato dos Lo-
jistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro, o 
SINDILOJAS-Rio, que no próximo dia 6 comemora 80 
anos de fundação.

O SINDILOJAS-Rio é o mais antigo sindicato pa-
tronal do comércio no País. A entidade tem títulos de 
Utilidade Pública do Município e do Estado do Rio de 
Janeiro, além de integrar o Sistema da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 
tendo mais de 30 mil empresas ligadas ao Sindicato, 
sendo que seu quadro social tem cerca de 12 mil as-
sociadas.

Peço a V.Exa. que dê como lido e registre este meu 
pronunciamento de homenagem ao SINDILOJAS-Rio. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Está auto-

rizado, Deputado Arolde de Oliveira.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à 
tribuna nesta oportunidade para registrar homenagens 
ao Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município 
do Rio de Janeiro – SINDILOJAS-Rio, que no próximo 
dia 6 de dezembro comemora 80 anos de Fundação.

O SINDILOJAS-Rio é o mais antigo sindicato 
patronal do comércio no País. A entidade tem títulos 
de utilidade pública outorgados pela cidade do Rio de 
Janeiro (Lei 2.775/89 da Câmara Municipal) e pelo Es-
tado do Rio de Janeiro (Lei 4.054/02 da Assembleia 
Legislativa). O SINDILOJAS-Rio integra o Sistema da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo. A base territorial é o Município do Rio 
de Janeiro, abrangendo, em sua representação, cer-
ca de 30 mil empresas, sendo o seu quadro social de 
cerca de 12 mil associadas.

Em um passeio pela história do SINDILOJAS-
-Rio, verifica-se que a primeira Diretoria tomou posse 
no dia 30 de dezembro de 1932. Demonstrando muita 
disposição, reuniu-se já no primeiro dia útil de 1933. 
Ou seja, a primeira reunião da Diretoria eleita foi re-
alizada no dia 2 de janeiro de 1933, com a presença 
de 12 diretores, o que demonstra que a entidade re-
presentativa dos lojistas do Rio já nasceu disposta a 
defender os interesses dos seus associados, missão 
que vem cumprido com esmero ao longo de 8 décadas.

Naquela primeira reunião, a Diretoria decidiu 
enviar ofício ao então Ministro do Trabalho face à ne-
cessidade de ficar esclarecido o horário de funciona-
mento do comércio, sendo constituída uma comissão 
para reunir-se com o então Interventor do Distrito Fe-
deral – o Rio era, à época, a Capital do Brasil –, em 
benefício dos representados da nova entidade. Desde 
então são incontáveis as atividades e iniciativas em 
defesa do segmento.

A pequena e modesta entidade de 1932 é hoje 
uma das mais fortes e organizadas instituições repre-
sentativas do setor lojista. Com sede própria na Rua 
da Quitanda 3, no Centro do Rio, ocupa mais de mil 
metros quadrados nos 10º, 11º, 12º e 13º andares. 
Para facilitar o relacionamento com as empresas as-
sociadas, mantém cinco delegacias de serviços nas 
regiões de Copacabana, Tijuca, Barra da Tijuca, Ma-
dureira e Campo Grande.

Objetivando incentivar os segmentos do comércio 
varejista para diagnosticar e solucionar questões que os 
afetam, foram instituídas câmaras setoriais de lojistas 
de shopping centers, de moda infantil, de papelarias 
e livrarias, de pet shops, de brinquedos, de lojistas do 
Centro do Rio e da Zona Sul. Outras câmaras estão 
sendo organizadas.

O SINDILOJAS-Rio oferece às empresas asso-
ciadas serviços nas áreas jurídicas trabalhista, cível, 
tributária e fiscal, além de marcas, assessoramento 
em questões da Receita Federal e da Previdência So-
cial. Para oferecer este atendimento, 26 funcionários, 
sendo 17 advogados, estão à disposição dos lojistas 
de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 17h30min. 



Dezembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 05 40489 

Ressalte-se que as empresas associadas não pagam 
honorários, apenas as custas dos processos.

A Casa dos Lojistas do Rio foi dos primeiros 
sindicatos patronais a implantar Comissão de Conci-
liação Prévia (CCP) em parceria com o Sindicato dos 
Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, que vem 
acelerando a solução de conflitos trabalhistas. Também 
em parceria com o Sindicato dos Comerciários, são 
mantidos setores de Homologação de Rescisões de 
Contrato de Trabalho na sede do SINDILOJAS-Rio.

Para melhor assistir às empresas na área de saú-
de do trabalhador, o SINDILOJAS-Rio oferece atendi-
mento de Medicina Ocupacional e de Segurança do 
Trabalho na sede sindical e nas Delegacias de servi-
ços. Visando ao aprimoramento do pessoal de lojas, o 
SINDILOJAS-Rio e o CDLRio mantêm o IVAR – Insti-
tuto do Varejo, promotor de atividades de formação de 
pessoal, de pesquisas, bem como o Banco de Emprego 
para candidatos em colocações no comércio da cidade.

Para incentivar a formalização de empresas lo-
jistas, o SINDILOJAS-Rio criou a categoria de sócio 
aspirante. O futuro lojista, associando-se, conta com 
total assistência jurídica e fisco-tributária para registrar 
a sua empresa.

Mensalmente, o SINDILOJAS-Rio e o CDLRio 
enviam às empresas associadas e aos contabilistas 
que atendem lojistas a revista Empresário Lojista, publi-
cação que circula há 78 anos. Periodicamente expede 
noticiário de interesse do comércio através de e-mails. 

Reconhecendo todo o trabalho realizado pelo 
SINDILOJAS-Rio e a importância da entidade para o 
processo de desenvolvimento do Rio de Janeiro, con-
sidero-me honrado em fazer à nobre instituição esta 
homenagem na maior Casa de Leis do País.

São, pois, 80 anos de história de uma entidade 
que nasceu sob os signos da representação dos lojis-
tas do Rio e da prestação de serviços, tradição esta 
respeitada e continuamente ampliada por todas as 28 
Diretorias que se sucederam.

Cumprimento o Dr. Aldo Carlos de Moura Gon-
çalves, atual Presidente do SINDILOJAS-Rio, os Srs. 
Sylvio de Siqueira Cunha e Mozart Amaral, que mere-
cidamente são os Presidentes de Honra da entidade, 
todos os membros da atual Diretoria, bem como todos 
os filiados, pelos 80 anos de muitas realizações, uma 
longa e bela história, ilustrada por tantas vitórias na 
defesa dos lojistas do Rio de Janeiro, história na qual 
tanto a Diretoria atual como os colaboradores, desde 
os primeiros até os mais de cem dos dias de hoje, en-
contram justos motivos de orgulho.

Parabéns, SINDILOJAS-Rio!
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-

mentares, Deputado João Ananias, Deputado Edson 
Silva, que é cearense também, primeiro quero fazer 
um convite para o café da manhã que faremos amanhã 
com a bancada nordestina, às 8h30min. 

O SR. EDSON SILVA – Estaremos lá.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Vamos receber a 

direção maior do Banco do Nordeste. Em seguida, 
o tema royalties do petróleo vai estar na reunião da 
bancada nordestina. Portanto, aproveito para convi-
dar todos os Deputados da Região para esse café da 
manhã, no 10º andar do Anexo IV, no restaurante do 
SENAC, amanhã, às 8h30min.

Em segundo lugar, quero igualmente abordar o 
tema, Deputado João Ananias, que V.Exa. abordou: o 
veto ao texto aprovado no Senado. Penso que nossa 
atitude deva ser buscar uma solução para o debate. 
Não sei se esta Casa lembra que há mais de 1 ano – 
há 1 ano e meio – foi votada, aqui, a Emenda Ibsen 
Pinheiro. Naquele momento, dizíamos que não era 
possível fazer o texto nos termos da Emenda Ibsen 
Pinheiro. Alertamos que deveríamos buscar um cami-
nho que viabilizasse o não veto do ex-Presidente Lula 
e que contemplasse as regiões mais pobres do País.

Acho que o entendimento tem que ser o seguinte: 
em primeiro lugar, não podemos olhar o País a partir 
dos interesses de um ou outro Estado; não podemos 
olhar o País a partir de Copacabana ou da Avenida 
Paulista, em São Paulo. O País tem problemas graves 
que estão a exigir de todos nós uma atitude proativa, 
sobretudo na construção de consenso.

Esse tema dividiu a Casa e continuará dividindo-
-a. Para mim, há duas questões. Considero que devam 
seguir a mesma direção apontada pelo Deputado João 
Ananias, e não debater se é veto ou não veto. 

Primeiro, está correta a Presidenta quando diz que 
quer que os recursos do pré-sal, sobretudo os royalties 
– tanto aqueles que vão para o Fundo Social, uma par-
te, como aqueles que ficam para ser distribuídos entre 
Estados, União, Municípios e Estados confrontantes e 
não confrontantes –, esses recursos, sobretudo esta 
parte, deverão ser 100% para educação. Eu defendo 
esta tese, porque não há investimento melhor para o 
País do que aquele voltado à educação.

Segundo, nessa parte devemos buscar o enten-
dimento. Existe uma nova medida provisória tramitan-
do nesta Casa. Peguemos esse texto e construamos 
um grande entendimento que se direcione sobretudo 
no sentido apontado por V.Exa.: as regiões mais po-
bres têm que ser tratadas como elas são. Um recurso 
natural do País não pode direcionar-se somente para 
três Estados. Isso não pode ocorrer, evidentemente.

Minha atitude, como coordenador da bancada 
do Nordeste, é no sentido de buscar o entendimento, 
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construir um caminho que nos leve... Porque o zero a 
zero, o mata-mata não é sempre bom no Parlamento 
brasileiro: veto ou não veto. Porque o Governo vem, 
e não se veta. Sabe o que vai acontecer, Deputado? 
Volta-se à estaca zero.

Portanto, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, so-
bretudo, vão continuar levando todos os recursos do 
pré-sal, inclusive as novas áreas que vão ser licitadas 
agora, nesta primeira rodada, a partir de fevereiro.

Temos que buscar o entendimento. Peguemos 
esse texto ... O Governo tem que estar sensível à nossa 
voz, aos reclamos de uma Região pobre. Se é verdade 
que está crescendo a taxas maiores do que as taxas 
nacionais, é preciso que o País entenda, meu caro 
Deputado Simão Sessim, do Rio de Janeiro, os cario-
cas e os capixabas precisam entender que este País 
é o Brasil que é. Não é só o interesse de um Estado 
que tem que prevalecer sobre os outros, porque senão 
estaríamos quebrando a ideia de pacto federativo, não 
estaríamos entendendo o processo que levou as regi-
ões mais pobres a ficar eternamente desapartadas do 
contexto da integração econômica nacional. 

É claro que avançamos muito. Aliás, estamos 
vivendo uma das piores secas da Região Nordeste. 
Não tivemos até o momento nenhuma ocupação de 
cidade, exatamente porque o nosso Governo tratou as 
regiões mais pobres de forma diferenciada. E temos 
que continuar fazendo a mesma coisa.

O debate agora desses recursos oriundos do pré-
-sal precisa levar em conta as desigualdades regionais, 
as desigualdades de renda, sobretudo as regiões mais 
pobres, que é o Brasil real. 

Temos que ter muita altivez. Vamos exercer o pro-
tagonismo, que é bom para o Nordeste, é bom para o 
Norte, para as Regiões mais pobres deste País. A nossa 
disposição é construirmos aqui um amplo entendimento, 
para que as Regiões, de fato, sejam beneficiadas com 
esses recursos do nosso pré-sal, que não pertencem, 
data venia dos cariocas, não pertencem só aos cario-
cas, mas ao Brasil. É assim que precisamos entender.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – E não per-
tencem só ao Rio de Janeiro ou ao Espírito Santo; 
pertencem ao Ceará de V.Exa., ao meu Mato Grosso 
do Sul e ao País.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT – SC. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero dizer que hoje a Presidente Dilma fechou com 
chave de ouro e entregou 1 milhão de casas popula-
res para as pessoas mais pobres deste País, mais 1 
milhão de contratos e mais 1 milhão e 400 mil casas 
que vão sendo contratadas.

Talvez não tenhamos a dimensão da importância 
disso, porque não se trata de números, mas transpõe 

para a vida das pessoas, o que significa uma mãe po-
der acolher seus filhos dentro de casa. Uma mãe deu 
um depoimento hoje, que tinha filhos em lugares que 
não podia acolher, porque não tinha casa.

Eu olhei esse programa e disse: está aí a alma 
do Lula e da Presidente Dilma, do amor que eles têm 
pelo povo brasileiro, de poder acolher essas pessoas. 
Uma senhora de 82 anos que nunca teve uma casa 
para morar, graças a Deus, agora tem casa, com esse 
Programa Minha Casa, Minha Vida.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Está regis-
trado, Deputada Luci Choinacki.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Com a pa-
lavra o Deputado Simão Sessim.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, discordando de alguns pro-
nunciamentos, como o do Deputado José Guimarães e 
o de V.Exa., eu quero felicitar a nossa Presidente Dilma 
Rousseff pela decisão corajosa e justa de vetar o art. 
3º do Projeto de Lei nº 2.565, de 2011, votado nesta 
Casa, que redistribuía de forma indiscriminada a Esta-
dos e Municípios não produtores os royalties do petróleo.

Eu tinha certeza absoluta de que a Presidente 
Dilma não iria nos decepcionar. Foi uma decisão justa, 
corajosa, equilibrada, que garante, de uma vez por todas, 
o Estado Democrático de Direito, respeitando-se, dessa 
forma, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e São Paulo, 
com 100% da compensação financeira, pelos danos 
ambientais da exploração, para os contratos em vigor.

Como bem frisou a Ministra Gleisi Hoffmann, da 
Casa Civil, a sanção concernente aos royalties tem 
como premissas o respeito à Constituição Federal; a 
garantia dos contratos estabelecidos; a definição de 
regras claras para assegurar a retomada das licitações 
para exploração do petróleo, seja no regime de con-
cessão, seja no de partilha; a garantia da distribuição 
das riquezas do petróleo para todo o povo brasileiro, 
por meio da participação dos Estados e Municípios 
relativamente aos royalties provenientes de contratos 
firmados, aí sim, a partir dessa decisão, inclusive dos 
contratos de concessão, e ainda o fortalecimento da 
educação brasileira.

Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar a V.Exa. 
que fizesse constar nos Anais desta Casa o editorial 
do jornal O Globo, de sábado passado, 1º de dezem-
bro de 2012, intitulado Vence o bom senso na questão 
dos royalties.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Está aceito 
o pedido de V.Exa. É regimental.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a nossa 
rápida intervenção, desta tribuna, é para felicitar a Pre-
sidente Dilma Rousseff pela decisão corajosa e justa 
de vetar o art. 3º do projeto de lei, votado nesta Casa, 
que redistribuiria de forma indiscriminada a Estados 
e Municípios não produtores os royalties do petróleo.

Eu tinha certeza absoluta de que a Presidente 
Dilma não iria nos decepcionar. Foi uma decisão jus-
ta, equilibrada, que garante, de uma vez por todas, o 
Estado Democrático de Direito, respeitando-se, dessa 
forma, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e São Paulo, 
com 100% da compensação financeira, pelos danos 
ambientais da exploração, para os contratos em vigor.

Como bem frisou a Ministra Gleisi Hoffmann, da 
Casa Civil da Presidência da República, a sanção dos 
royalties tem como premissas o respeito à Constitui-
ção Federal; a garantia dos contratos estabelecidos; 
a definição de regras claras para assegurar a retoma-
da das licitações para exploração do petróleo, seja no 
regime de concessão, seja no de partilha; a garantia 
da distribuição das riquezas do petróleo para todo o 
povo brasileiro, através da participação dos Estados 
e Municípios relativamente aos royalties provenientes 
de contratos firmados a partir dessa decisão, inclusive 
dos contratos de concessão, e ainda o fortalecimento 
da educação brasileira.

Eu gostaria, Sr. Presidente, de solicitar à Mesa 
Diretora que fizesse constar nos Anais desta Casa o 
editorial do jornal O Globo, de sábado passado, dia 1º 
de dezembro de 2012, intitulado Vence o bom senso 
na questão dos royalties.

O artigo ressalva, com muita propriedade, que a 
decisão da Presidente Dilma Rousseff antecipou – e é 
verdade – uma deliberação que seria inevitavelmente 
tomada pela Justiça, na mais alta Corte do País, que 
é o Supremo Tribunal Federal, em relação ao projeto 
de lei aprovado no Congresso Nacional sobre a distri-
buição dos royalties do petróleo. Até porque, Sr. Presi-
dente, como frisa o editorialista de O Globo, o projeto 
aprovado nesta Casa não apenas feriu o espírito do 
pacto federativo, ao transformar cidadãos fluminenses 
e capixabas em cidadãos de segunda categoria, mas 
também violou princípios jurídicos.

Era o que eu tinha a dizer neste momento, Sr. 
Presidente.

Muito obrigado.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Vence o bom senso na questão dos royalties
A presidente Dilma antecipou uma decisão que 

seria inevitavelmente tomada pela Justiça (no caso, o 
Supremo Tribunal Federal) em relação ao projeto apro-

vado no Congresso sobre a distribuição dos royalties 
do petróleo extraído no mar. O projeto não apenas feriu 
o espírito do pacto federativo, ao transformar cidadãos 
fluminenses e capixabas em cidadãos de segunda 
categoria, mas violou princípios jurídicos básicos. A 
receita que o Congresso deseja redistribuir envolve 
campos de petróleo e gás que já estão em produção, 
muitos deles há vários anos. Áreas que já se apoiam na 
infraestrutura de municípios capixabas e fluminenses, 
e agora também do litoral norte de São Paulo. Pelo de-
sejo de parlamentares, parcela substancial da receita 
decorrente desses campos destinada aos estados e 
municípios produtores desapareceria, para ser apro-
priada por todos os demais, dentro de um critério sem 
qualquer relação com o impacto da atividade petrolífera.

O que inspirou o desrespeito ao pacto federativo e 
aos princípios jurídicos foi a expectativa das descober-
tas na camada do pré-sal, que provavelmente elevarão 
de maneira substancial a produção de petróleo e gás. 
Mas o Congresso sequer se preocupou em olhar para 
a frente e avançou sobre a receita já existente, sem 
qualquer consideração com os cidadãos fluminenses, 
capixabas e do litoral norte de São Paulo. Uma volta 
aos tempos da barbárie, quando tribos e povos se 
juntavam para saquear a produção dos vizinhos, sem 
dar-lhes chance de defesa.

Argumentos de que essa ação desorganizaria 
finanças estaduais e municipais do Rio e do Espírito 
Santo, reduzindo significativamente a capacidade de 
investimento destes entes federativos, não surtiram 
efeito. Os atingidos assistiram com perplexidade a go-
vernantes e parlamentares dos estados beneficiados 
pela rapina fazerem declarações no estilo “danem-se”. 
Existe uma motivação que até contaria com a solida-
riedade de fluminenses e capixabas, que é a busca de 
receitas, mas para alcançar esse objetivo governantes 
e parlamentares resolveram atacar o lado mais fraco 
da corda, no caso, estados e municípios produtores.

A presidente Dilma certamente não tomou sua 
decisão com base somente em sua assessoria jurídi-
ca. Deve ter avaliado o estrago que o rompimento de 
contratos faria à imagem do país entre os potenciais 
investidores. Como frisou a ministra Gleisi Hoffmann, 
da Casa Civil, ao explicar ontem o veto da presidente 
Dilma, com base nos contratos já existentes estados e 
municípios produtores comprometeram parcela consi-
derável das receitas futuras, em uma prática usual no 
mercado (os chamados recebíveis), em pagamentos, 
inclusive com a União. Os que aceitaram os recebíveis 
não tinham embutido esse risco nas transações, pois 
não poderiam contar com o rompimento de contratos, 
há muito tempo respeitados no Brasil. E que continue 
assim.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo a 
palavra à Deputada Jandira Feghali, mais uma ilustre 
representante do Rio de Janeiro.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero também 
responder ao Deputado José Guimarães, que, de al-
guma forma, provoca o debate em plenário, e reafirmar 
que a Presidenta Dilma, ao vetar o art. 3º da Lei dos 
Royalties, decidiu pelo Brasil.

Diferentemente do que dizem aqui, ela não privile-
giou os Estados produtores, ela cumpriu a Constituição. 
Ela decidiu pelo Brasil, na medida em que respeitou a 
decisão do Congresso quanto à repartição dos recur-
sos dos royalties, observando os critérios.

Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ainda 
vai apontar mudanças, porque o FPE está exigindo a 
modificação dos critérios. Ela respeitou o direito ad-
quirido e o ato jurídico perfeito, respeitou os contratos 
em execução, cumpriu a Constituição, considerou a 
legalidade, apontando para o futuro do Brasil, ao favo-
recer a educação, que insere certamente a inovação, 
a ciência e a tecnologia.

Portanto, eu quero parabenizar a Presidenta pela 
coragem política, pelo bom senso, pela ponderação e 
pelo respeito à Federação e ao Brasil. Parabéns, Pre-
sidenta Dilma. Parabéns a todos nós.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Sr. Presidente, peço 
30 segundos, só para dar como lido meu pronuncia-
mento sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Está regis-
trado o discurso de V.Exa., Deputado José Guimarães.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na manhã de hoje, participamos da 
solenidade comemorativa à totalização de 1 milhão de 
moradias entregues pelo Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida. Além destas, há mais 1 milhão de moradias 
contratadas e mais 1,4 milhão de moradias a serem 
contratadas pelo Programa, uma das prioridades do 
Governo da Presidente Dilma Rousseff, que tem como 
meta reduzir drasticamente o déficit habitacional no Bra-
sil. O Minha Casa, Minha Vida tem, como tantos outros 
programas federais, um forte viés social, somado a um 
papel estratégico que cumpre na agenda brasileira ao 
estimular o desenvolvimento da atividade econômica.

O Minha Casa, Minha Vida é um programa do 
Governo Federal que tem por objetivo promover a pro-
dução ou aquisição de novas unidades habitacionais, 
ou a requalificação de imóveis urbanos, para famílias 
com renda mensal de até R$ 5 mil. Em geral, o Pro-
grama acontece em parceria com Estados, Municípios, 
empresas e entidades sem fins lucrativos.

Na primeira fase, foram contratadas mais de 1 
milhão de moradias. E a meta para a segunda fase 
do Minha Casa, Minha Vida é construir 2 milhões de 
casas e apartamentos até 2014. O Programa contará, 
nesta etapa, com R$ 71,7 bilhões de investimentos, 
sendo R$ 62,2 bilhões do Orçamento Geral da União 
e R$ 9,5 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).

Com as contratações de unidades habitacionais 
realizadas até 28 novembro, o Programa já totalizou R$ 
155 bilhões em investimentos. O Minha Casa, Minha 
Vida já beneficiou 3,3 milhões de pessoas, 54% delas 
com renda mensal bruta de até R$ 1,6 mil. Na segun-
da fase do Programa, já foram realizados mais de R$ 
74 bilhões em financiamentos, e a previsão é de que 
até 2014 sejam disponibilizados mais R$ 85 bilhões.

Como afirmou a Presidente Dilma, esse “é um 
dos programas mais importantes do Governo, porque 
ele muda a vida dos brasileiros de forma permanente. 
Talvez duas coisas mudem a vida de forma permanen-
te, uma é educação e outra é moradia”.

Estímulo à economia. Durante a solenidade de 
hoje, no Palácio do Planalto, o Governo apresentou 
novas medidas para estimular o setor da construção 
civil. Conforme anunciou o Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, o setor da construção civil será beneficiado 
em três pontos: desoneração da folha de pagamentos, 
redução de tributos e acesso a capital de giro durante 
o período de construção das habitações.

Atualmente, o setor gasta R$ 6,28 bilhões com 
pagamento de 20% da folha ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e passará a pagar 2% do fatura-
mento bruto. É uma enorme redução, que será decisiva 
para manter o setor aquecido e os empregos garan-
tidos. A desoneração na folha de pagamento poderá 
chegar a R$ 2,85 bilhões. “O setor não pagará mais 
INSS por um longo período”, disse o Ministro Mantega.

Outra medida é a redução da alíquota do Regi-
me Especial de Tributação da Construção Civil de 6% 
para 4% sobre o faturamento. O Governo elevou de R$ 
85 mil para R$ 100 mil o valor de imóvel residencial 
de interesse social dentro do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, que tem alíquota do RET de 1% sobre o 
faturamento.

Para se ter ideia da importância da construção 
civil para o Brasil, o setor é responsável por quase me-
tade do investimento que nós fazemos no País. Por-
tanto, estimular a indústria de construção é estimular 
o investimento no País.

O setor também é importante porque contribui 
para dois dos maiores sonhos da população: ter uma 
casa própria e conseguir um emprego. A construção 
civil emprega atualmente 7,7 milhões de pessoas.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Tem a pa-
lavra o nobre Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de o nobre 
orador Deputado Romário assomar à tribuna, eu pedi-
ria a V.Exa. que acolhesse como lido pronunciamento 
em que me reporto à solenidade, depois de amanhã, 
que será realizada com o patrocínio da Deputada Lui-
za Erundina, em que se homenageará aqueles Parla-
mentares que foram cassados, a começar pelo grande 
cearense José Martins Rodrigues, ex-Secretário-Geral 
do PSD. 

Peço a V.Exa., portanto, que acolha como lido o 
pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Está regis-
trado, Deputado Mauro Benevides.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na próxima 
quinta-feira, a Câmara dos Deputados, por iniciativa da 
Deputada Luiza Erundina, homenageará ex-Parlamen-
tares que tiveram os seus mandatos cassados durante 
o regime de arbítrio instalado no País a partir de 1964.

Dentre os cearenses atingidos implacavelmente, 
figuravam eminentes coestaduanos que pontificaram 
esta Casa como figuras estelares. São eles:

-José Martins Rodrigues, ex-Secretário-Geral do 
antigo PSD – então dirigido pelo Almirante e depois 
Senador Amaral Peixoto; como Ministro da Justiça, por 
algum tempo, contribuiu, com a sua formação jurídica, 
para auxiliar o então Presidente interino da República 
Ranieri Mazzilli;

– Expedito Machado, ex-Ministro da Via-
ção e Obras Públicas e Parlamentar Constituin-
te de 1988, quando subscreveu importantes 
emendas à Carta vigorante;

– Adahil Barreto Cavalcante, que perten-
ceu aos quadros da UDN e chegou a disputar 
a Vice-Governadoria do nosso Estado;

– José Palhano de Saboia, ex-Prefeito de 
Sobral, quando ali empreendeu gestão profí-
cua, assinalada por significativas realizações;

– Padre Antonio Vieira, orador primoro-
so, autor de obras literárias que alcançaram 
ressonância junto ao público ledor;

– Moisés Santiago Pimentel, empresário 
e líder do sindicalismo patronal, com imagem 
de respeitabilidade no Congresso e fora dele.

Listando-os, como ora o faço, desejo relembrá-
-los pela inestimável colaboração emprestada à vida 
democrática do País.

Resgata-se, desta forma, a dignidade que todos 
eles sempre encarnaram no cumprimento do mandato 
que lhes fora outorgado, conscientemente, pelo bravo 
povo cearense.

O SR. ROMÁRIO (PSB – RJ. Sem revisão do 
orador.) – Boa tarde, Sr. Presidente, todos os presen-
tes na Casa, Sras. e Srs. Deputados. 

Às vésperas da realização da Copa das Confe-
derações, que antecede a Copa do Mundo de 2014, 
o nosso futebol tem ocupado o noticiário nacional e 
até internacional. Mas, infelizmente, não pelos motivos 
que gostaríamos.

E o problema maior nem é o desempenho da 
nossa Seleção, que, apesar de contar com bons joga-
dores e até alguns craques, não teve um desempenho 
satisfatório sob o comando do técnico que antecedeu 
o atual, o Felipão. O problema maior, o mais preocu-
pante, são as denúncias de irregularidades na explo-
ração e administração do futebol brasileiro pela CBF.

A Folha de S.Paulo noticiou, recentemente, que 
empresas de um amigo de Ricardo Teixeira, ex-Presi-
dente da CBF, teriam sido beneficiadas em um contrato 
de patrocínio da entidade com a companhia aérea TAM. 
Acho que é preciso esclarecer por que uma cláusula 
sigilosa do documento obrigava a TAM a depositar re-
cursos na conta do Grupo Águia, de propriedade do Sr. 
Wagner Abrahão, conforme foi noticiado. Precisamos 
também saber se práticas desse tipo estão presentes 
em outras parcerias firmadas pela Confederação.

Mas tem muito mais do que isso vindo à tona, 
Sr. Presidente. O Vice-Presidente da CBF, Marco Polo 
Del Nero, foi ouvido recentemente pela Polícia Federal, 
numa operação destinada a investigar organizações 
suspeitas de envolvimento com venda de informações 
sigilosas e crime contra o sistema financeiro. Precisa-
mos saber o que ele tem a dizer sobre o tema.

Há também denúncias de fraude no processo 
eleitoral de escolha dos dirigentes da CBF, desvios no 
pagamento de benefícios a conselheiros da entidade, 
enriquecimento ilícito de funcionários, irregularidades 
na organização do amistoso entre Brasil e Portugal, re-
alizado em 2008, no Estádio Bezerrão, aqui no Distrito 
Federal, e ainda indícios de manipulação das convoca-
ções de jogadores. Tudo isso precisa ser investigado 
e esclarecido, Sr. Presidente.

A CBF é uma instituição privada, mas recebe 
grande quantia de dinheiro público, através de isenção 
fiscal e contribuições sociais. Também é importante fri-
sar que, nos termos da legislação brasileira, a organi-
zação desportiva do País é parte do nosso patrimônio 
cultural e é considerada de elevado interesse social.

Por isso, Sr. Presidente, nobres colegas, eu estou 
apresentando requerimento para que seja instalada 
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uma CPI para investigar esses indícios de irregularida-
des envolvendo a organização do nosso futebol. Não 
se trata de prejulgar ninguém, mas não podemos dei-
xar de buscar esclarecimento para esses fatos graves 
que vêm sendo apontados pela imprensa.

Tenho certeza de que poderei contar com o apoio 
dos colegas, e de que teremos as assinaturas neces-
sárias para a instalação da Comissão de Inquérito. O 
dinheiro público e essa grande paixão do povo brasi-
leiro, o nosso futebol, merecem ser tratados com res-
peito. Nós, Parlamentares, temos por obrigação fazer 
a nossa parte para que seja assim.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Presidente e nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Deputado 

Romário, V.Exa. já pode contar com a assinatura des-
te Presidente para inaugurar a sua lista, porque há 
muito tempo várias coisas têm que ser explicadas e 
são sempre nebulosas em relação ao nosso futebol.

Como V.Exa. bem disse, o futebol é a grande pai-
xão do brasileiro. Nós nos vemos envolvidos em tudo 
isso. Sempre queremos saber algo, e sempre existem 
coisas a serem explicadas. Volta e meia a imprensa 
vem se reportando a isso. Nós nunca temos explica-
ções plausíveis a respeito desse assunto.

Nesta Casa, V.Exa. é autoridade para propor uma 
Comissão como essa. 

V.Exa. está de parabéns. Conte com o apoio des-
te Presidente, que ocupa eventualmente esta cadeira.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Dando sequ-
ência à lista de inscritos do Pequeno Expediente, con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Mendonça Prado, 
do DEM de Sergipe. S.Exa. dispõe de até 5 minutos.

O SR. MENDONÇA PRADO (DEM – SE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo a tribuna na tarde de hoje, inicialmente, 
para parabenizar os milhares de Prefeitos e Vereado-
res que passam a ser diplomados a partir desta data 
nos diversos Municípios do nosso País.

Quero dizer da necessidade que esta Casa tem 
de realizar uma reforma tributária para que a Federa-
ção possa realmente existir, porque o que existe hoje 
é uma hierarquia de entes federados que faz com que 
Municípios e Estados vivam subordinados à União, ou 
seja, ao Governo Federal.

Lastimavelmente, quando examinamos o nosso 
sistema tributário, observamos o autoritarismo da União 
ou as lacunas da norma constitucional, que permite, 
por exemplo, que o Governo Federal conceda incenti-
vos fiscais, colocando nos seus cálculos exatamente 
os tributos que são compartilhados.

Refiro-me aos incentivos que têm sido dados 
pelo Governo Federal de Impostos sobre Produtos In-

dustrializados e também sobre o Imposto de Renda, 
principalmente da indústria automobilística.

É bom lembrar, Sr. Presidente, que nós temos, 
na repartição tributária, o chamado FPM, que é cons-
tituído exatamente do Imposto de Renda e do IPI. E é 
exatamente desse FPM que sobrevive a maioria dos 
Municípios brasileiros, principalmente aqueles que es-
tão situados nas Regiões Norte e Nordeste.

Fico pasmo quando vejo um Presidente ou uma 
Presidenta da República se vangloriando que está 
dando incentivos fiscais à indústria automobilística 
para aquecer o mercado, para melhorar a economia.

É bom observar a economia, exatamente todas 
essas ações que fizeram com que nosso Produto In-
terno Bruto, no último trimestre, na América Latina, 
ultrapasse apenas ao do Paraguai. Isso demonstra 
que, no nosso País, essas ações estão sendo imple-
mentadas de forma incorreta já que não estão surtindo 
efeito. Infelizmente, são essas ações que estão que-
brando os Municípios brasileiros, principalmente nas 
regiões mais pobres.

Temos Municípios nos quais as arrecadações 
foram subtraídas em 40% no período de 1 ano em 
função da queda do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios, e é o Governo Federal que institui normas, 
que institui regras. 

E nós, legisladores federais, que aprovamos obri-
gações para a municipalidade, para nossos Prefeitos, 
para nossas cidades, temos que ter o compromisso e a 
obrigação de compensar as perdas que estão massa-
crando, que estão reduzindo o poder de investimento, 
e não diria nem poder de investimento, mas de cum-
primento de obrigações para com a municipalidade na 
maioria das cidades brasileiras.

Os Municípios não estão conseguindo mais aten-
der à população no que concerne aos serviços de saú-
de. Não falo nem de obras, de investimentos na pavi-
mentação das ruas das cidades ou na construção de 
unidades de saúde ou de estabelecimentos de ensino, 
porque não existe dinheiro nos cofres das Prefeituras 
das cidades mais pobres deste País.

E de quem é a culpa, Sr. Presidente? A culpa 
é do Governo Federal que faz toda essa festa com o 
dinheiro alheio.

Vou propor nesta Casa que os recursos transferi-
dos e os tributos compartilhados, essas isenções, esses 
estímulos, esses incentivos não sejam concedidos sem 
que haja uma autorização legislativa. É necessário que 
haja uma autorização legislativa para se dar incentivo 
com esses recursos que são compartilhados. 

A União, que já arrecada mais de 60% do bolo 
tributário, não pode subtrair, retirar dos Municípios as 
condições de investir, as condições de manter seu 
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custeio, as condições de oportunizar aos nossos con-
cidadãos, aos munícipes aqueles serviços que são 
essenciais na área de saúde.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que vou apre-
sentar essa proposta e espero contar com o apoio de 
meus pares na Câmara dos Deputados.

Muito obrigado. 
O SR. CELSO MALDANER (PMDB – SC. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, com muito orgulho, tive oportunidade de 
participar, sexta-feira à noite, no Município de Içara, 
em Santa Catarina, da inauguração da primeira fábrica 
de tratores no Estado.

Manifesto o orgulho que sinto do empreendedor 
Luiz Carlos Budny, ousado, corajoso, que leva o nome 
a essa unidade de tratores Budny. 

Em homenagem a sua família, quero encami-
nhar este pronunciamento. É um orgulho para nós 
catarinenses receber essa fábrica de tratores, que vai 
beneficiar principalmente a agricultura familiar, não só 
de Santa Catarina, mas de todo o Brasil. A empresa já 
prevê que será expandida a exportação para a África.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
de registrar a inauguração, na última sexta-feira, no 
Município de Içara, no sul de Santa Catarina, da nova 
unidade da única empresa do Estado a fabricar trato-
res, a Budny Tratores e Equipamentos.

O objetivo é aumentar a produção de uma para 
cinco máquinas por dia, o que elevará a produção 
anual da Budny de 240 para 760 unidades. De acordo 
com o diretor da empresa, Luiz Carlos Budny, serão 
gerados cem empregos de contratação imediata em 
cinco novas linhas. O planejamento é encerrar 2013 
com produção diária de dez tratores.

Fundada em Içara, em 1990, a empresa também 
fabrica máquinas de menor potência, que podem ser 
compradas pelos pequenos produtores, com subsídios 
do Governo Federal.

Das peças usadas no trator, 45% são produzidas 
na própria fábrica, e apenas 25% não são do merca-
do nacional. Os compradores podem acompanhar de 
perto a produção da máquina.

Além dos tratores, a empresa, que funciona há 22 
anos, produz outros equipamentos para o setor agrí-
cola. Carlos Budny pensa no mercado internacional. 
De acordo com ele, já foram contratadas revendas em 
todo o Brasil, e está sendo iniciado um trabalho para 
exportação de tratores e suplementos para a África, 
especialmente para Angola.

É um orgulho ter participado de um momento tão 
importante para o Estado de Santa Catarina, como a 
inauguração dessa nova unidade, que trará dinamismo 
e celeridade ao desenvolvimento econômico e social 
de Içara e região, além de facilitar a aquisição de equi-
pamentos agrícolas por todos os catarinenses.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ STÉDILE (PSB – RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em primeiro lugar, gostaria de informar ao meu partido 
e aos Deputados que, com muito orgulho, vou assinar 
a CPI que está sendo proposta pelo amigo Deputado 
Romário e que investigará os atos e ações da CBF.

Não é possível pensar uma Copa do Mundo com 
uma entidade representada por pessoas que vinham 
representando o Brasil no futebol. Não é possível pen-
sar uma Copa do Mundo com reformas milionárias de 
estádios de futebol, estando a saúde sendo tratada de 
forma desigual. Não é possível tratar, conversar sobre 
Copa do Mundo vendo os desvios que aconteceram no 
futebol brasileiro pela sua entidade máxima. 

Por isso, vou assinar, sim, a CPI do Romário, e 
espero que os outros Deputados desta Casa também a 
assinem, e que nós a façamos e mostremos ao mundo 
que aqui futebol se trata com decência e transparên-
cia, principalmente.

Sras. e Srs. Deputados, lamentavelmente, na 
semana passada, a Gol fechou a empresa que com-
prou. Lamentavelmente também, a ANAC – a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil autorizou essa compra 
por achar que iria melhorar o transporte aeroviário no 
País. Mas, lamentavelmente, o que se pôde perceber 
é que a Gol comprou a Webjet para vendê-la depois, 
para segurar o mercado, para fechar a empresa. Com 
isso, mais de 800 trabalhadores foram demitidos, e fi-
cou muito prejudicado o transporte aeroviário no País.

Lamentável também foi ouvir hoje o levantamento 
apresentado à ANAC de que, nos últimos três meses, 
o preço das passagens aéreas foi reajustado 14 vezes. 
Ficou claro que a Gol reajustou 16 vezes o valor das 
passagens, assim como a TAM. Não se trata de mono-
pólio, ou de bipólio, dada a situação, mas de um cartel 
que se está formando no País, e o Governo precisa 
tomar uma atitude para coibir o que está acontecendo 
na aviação brasileira.

Sr. Presidente, gostaria também de lamentar a 
situação das Prefeituras do País. Não falo com nenhum 
Prefeito que não esteja com dificuldade de fechar a 
contabilidade. Havia uma previsão de arrecadação, e 
com essa previsão os prefeitos fizeram seus gastos, 
organizaram suas Prefeituras, mas, infelizmente, essa 
previsão não se concretizou, prejudicando, assim, as 
Prefeituras de todo o País. Esperamos também que o 
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Governo Federal, através de medidas que são possí-
veis, possa ajudar de forma emergencial os Municípios 
brasileiros que foram prejudicados com a diminuição 
da arrecadação dos seus fundos.

Por isso, estou pedindo ao Governo Federal que 
preste mais atenção aos Municípios, que é onde acon-
tece a vida no Brasil, Municípios que precisam, por-
que, conversando com os políticos de todo o País, 
nós vemos que os Tribunais de Contas têm apontado 
os prefeitos, os vereadores, mas dificilmente apontam 
os Governos de Estado, o Governo Federal. São os 
prefeitos os grandes prejudicados com essa alteração.

Sr. Presidente, fica aqui minha indignação, minha 
sugestão para que o Governo Federal prestigie os Mu-
nicípios, recuperando as perdas, para que possamos 
ter a vida acontecendo nas cidades brasileiras.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Marçal Filho, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno, deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Antonio Bulhões, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Bulhões) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Marçal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB – MS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, gostaria da divulgação nos órgãos de comunica-
ção desta Casa de um projeto de lei que apresentei 
nesta Câmara dos Deputados já há algum tempo, em 
legislaturas passadas, projeto que foi arquivado, ou 
foi rejeitado – não lembro bem –, porque tudo o que 
é relacionado a instituições financeiras e a agências 
bancárias encontra forte resistência nesta Casa, tudo 
o que mexe com os bancos encontra aqui na Câmara 
Federal sempre forte resistência: ou rejeitam as pro-
posições, ou reprovam os nossos projetos.

Ontem, assistindo ao Jornal Hoje, da Rede Globo 
de Televisão, eu vi mais uma vez uma decisão judicial 
que vai ao encontro desse projeto que já apresentei 
uma vez e que, repito, foi rejeitado ou foi arquivado.

Reapresentei o projeto, que atualmente está na 
Comissão de Finanças, nas mãos do nobre Deputado 
João Magalhães, colega de partido, para que apresen-
te o seu parecer. O projeto diz que caso a pessoa seja 
assaltada, seja roubada, seja vítima de ladrões dentro 
das dependências da instituição financeira, dentro da 
agência bancária, o banco tem que se responsabilizar. 
Deve haver uma responsabilidade objetiva das insti-
tuições financeiras, quando a pessoa é vítima dentro 
do estacionamento do banco ou no caixa eletrônico 
do banco.

O Poder Judiciário vem se manifestando favora-
velmente – essa não foi a primeira vez, já tivemos ou-

tros projetos em relação a essa questão julgados –, e 
não é possível que nós, Parlamentares, não tomemos 
uma decisão no sentido de estar à frente das decisões 
judiciais. É preciso que o cidadão comum provoque o 
Poder Judiciário para ter uma decisão favorável, por-
que aqui esse projeto não anda.

Então, gostaria de fazer um apelo não só ao De-
putado João Magalhães, que é o Relator, mas também 
aos demais Parlamentares da Comissão de Finanças, 
para que o aprovemos rapidamente nessa Comissão. 
De lá, o projeto vai para a Comissão de Constituição 
e Justiça, da qual eu sou titular, e tenho certeza de 
que lá vamos avançar conclusivamente para que os 
bancos e as instituições financeiras respondam por 
suas dependências, caso o cliente seja roubado ou 
assaltado, seja no estacionamento do banco, seja no 
caixa eletrônico. É um projeto da minha autoria e tem 
o número 6.214, de 2009.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GIOVANI CHERINI (PDT – RS. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, ontem à noite fiz uma palestra no Sistema 
SICREDI de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.

Quero parabenizar o SICREDI do Vale do Rio 
Pardo, em nome do Presidente Heitor Petry. Quero 
parabenizar o Presidente da OCERGS, Vergílio Perius, 
pelo trabalho que tem feito na OCERGS, nossa Orga-
nização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do 
Sul, e pela grande Cavalgada do Cooperativismo, que 
aconteceu nesses últimos dias – terminou no dia 29 –, 
com 800 quilômetros de cavalgada pelos 100 anos do 
cooperativismo e pelo Ano Internacional do Cooperati-
vismo. A ONU escolheu 2012 como o Ano Internacional 
das Cooperativas. Foi uma cavalgada organizada pelo 
artista Elton Saldanha e pelo SICREDI, em nome do 
Orlando Borges Müller, Presidente do SICREDI Sul, 
da Região Sul do Brasil.

Também quero fazer um agradecimento e dar 
parabéns pelo grande Seminário de Cooperativismo, 
acontecido ao final da Cavalgada, nesse final de se-
mana, em Porto Alegre, quando se discutiu o futuro 
do cooperativismo no Brasil, especialmente no Rio 
Grande do Sul.

Nós, aqui na Câmara, vamos trabalhar muito 
para ter uma nova Lei do Cooperativismo Nacional que 
ajude as cooperativas rurais, mas, especialmente, as 
cooperativas urbanas, as que mais crescem no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Antonio Bulhões, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Marçal Filho, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Encerrado 
o Pequeno Expediente, vamos passar para o Grande 
Expediente, de acordo com o art. 87 do Regimento 
Interno. 

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Para não 

perder o costume, com a palavra o Deputado Silvio 
Costa.

O SR. SILVIO COSTA (PTB – PE. Sem revisão 
do orador.) – Presidente Marçal Filho, gostaria de pa-
rabenizar V.Exa., que foi o primeiro a assinar o reque-
rimento de instauração de CPI apresentado pelo De-
putado Romário. Agora eu tenho certeza de que essa 
CPI vai acontecer. 

Muitas vezes já se tentou montar uma CPI da 
CBF, porque ali realmente existe uma quadrilha insta-
lada que rouba dinheiro público descaradamente, mas 
nunca houve avanço aqui. Desta vez, no entanto, com 
o recall, com a força que o Deputado Romário tem nes-
ta Casa, eu tenho certeza de que nós vamos instalar 
essa CPI e vamos dar, sim, as respostas que o Brasil 
quer ouvir sobre aquele antro que é a CBF.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Marcelo Matos, do PDT 
do Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe de até 25 minutos 
na tribuna.

O SR. MARCELO MATOS (PDT – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados. Estamos nos aproximando do fim de 
mais um ano extremamente produtivo para todos nós. 
Recomeçamos a contagem regressiva para os grandes 
eventos esportivos que serão realizados em nosso País.

Eu, como Parlamentar, não estou apenas assistin-
do candidamente ao desenrolar dos fatos. Pelo contrá-
rio, estou acompanhando cada passo, cada nova etapa 
das grandes obras que estão em andamento para a 
Copa do Mundo de 2014 e, é claro, para a Copa das 
Confederações, já em 2013, e para as Olimpíadas de 
2016, que serão realizadas no Rio de Janeiro.

Nesse acompanhamento, tenho feito visitas téc-
nicas juntamente com os integrantes da Subcomissão 
Permanente para Acompanhamento, Fiscalização e 
Controle dos Recursos Públicos Federais destinados 
à Copa de 2014 e às Olimpíadas de 2016, da qual 
sou Presidente.

É essa a instância criada por esta Casa para fis-
calizar e acompanhar projetos tão importantes para o 
nosso País, pois são obras que ficarão para a nossa 
população, deixando um bem maior ao Brasil, em ter-
mos de infraestrutura. 

Para isso, a Subcomissão está acompanhando 
os Estados que terão o privilégio de sediar a Copa 
do Mundo de 2014. E, ao contrário do que dizem os 
pessimistas, as obras por todo o Brasil estão em ritmo 
avançado, e a aplicação dos recursos federais acon-
tece de forma ordenada e dentro dos prazos legais.

Minha atenção está voltada não apenas às obras 
dos estádios, mas a tudo aquilo que um grande even-
to envolve e que vem sendo objeto de destinação de 
recursos por parte do Governo Federal, tais como ae-
roportos, portos e ampliação e modernização das vias 
urbanas. Uma das minhas maiores preocupações no 
momento é com as obras de mobilidade urbana, que 
darão vazão ao grande fluxo nas cidades durante a 
Copa do Mundo.

O primeiro estádio visitado foi o de Brasília, no 
dia 22 de novembro, que, apesar de não estar rece-
bendo recursos do Governo Federal, foi o nosso ponto 
de partida, pela facilidade de visitação, já que a obra 
fica a poucos quilômetros de onde estamos, e também 
pelo fato de que o Estádio Nacional de Brasília é mo-
delo, já que está com as obras bastante avançadas 
em relação às dos outros estádios.

Em Salvador, que já é destino turístico conhecido 
em todo o planeta e tem tudo para ter esse potencial 
ampliado com o Mundial de Futebol, o Estádio Fonte 
Nova está com 80% das obras concluídas. Fiquei im-
pressionado com o andamento das obras de melhorias 
e adequações no Aeroporto Internacional de Salvador 
e no Porto, onde tudo está sendo feito da forma como 
foi estipulado no cronograma.

Em Fortaleza, fui ao Estádio Castelão e verifiquei 
a excelente organização e o avançado estágio em que 
se encontra a obra, que já tem 94% concluídos. Tam-
bém na Capital cearense, assisti a uma apresentação 
sobre o veículo leve sobre trilhos – VLT, que melhorará 
consideravelmente a mobilidade urbana em Fortaleza. 
No Aeroporto, as obras também estão adiantadas, e 
no Porto foram solicitadas análises, junto ao TCU, de 
pareceres do projeto.

Em Natal, constatei que 45% das obras da Arena 
das Dunas já estão concluídas. Já em relação ao novo 
Aeroporto, as informações não são das mais agradá-
veis, mas o Governo afirma que, mesmo que a con-
clusão deste terminal aéreo não saia antes da Copa, 
o atual Aeroporto tem todas as condições de receber 
os turistas que irão para a cidade. 

Realmente, Sr. Presidente, houve uma melhora 
no Aeroporto Augusto Severo em relação às reformas 
realizadas e em relação ao atendimento aos turistas. 
Porém, as obras de mobilidade urbana, que são de 
responsabilidade da Prefeitura, estão bem atrasadas e 
não são suficientes para receber evento de tão grande 
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porte. Essa situação é, sem dúvida, preocupante, e o 
compromisso desta Subcomissão é de trazer à tona 
tudo o que está acontecendo nos Estados, justamen-
te para colocar o Congresso Nacional à disposição 
do que for preciso para o sucesso dessa empreitada.

Em Recife, visitamos o Aeroporto, as obras do 
Porto da cidade e, é claro, a Arena Pernambuco, que 
tem cerca de 80% das obras concluídas e também é 
uma das sedes da Copa das Confederações em 2013. 
A Prefeitura está realizando uma intervenção viária ba-
tizada de Via Mangue, que será composta por faixas 
de rolamento para veículos, calçadas para pedestres 
e ciclovia, e beneficiará cerca de 900 famílias que 
hoje vivem em palafitas em duas comunidades desa-
propriadas de uma área de mangue dentro da Capital 
pernambucana, por onde vai passar a via expressa que 
vai interligar uma região hoteleira de Recife à zona cen-
tral e está sendo construída para desafogar o trânsito.

Em Belo Horizonte, o Mineirão já está com 96% 
de suas obras concluídas e tem data de finalização 
prevista para o dia 21 de dezembro. Todos estão em-
penhados em fazer da Copa do Mundo um verdadeiro 
espetáculo. A previsão é que os trabalhos no Aeroporto 
de Confins sejam concluídos até dezembro de 2013. A 
ação inclui a construção do Terminal 3, a reforma e a 
ampliação do terminal de passageiros já existente, da 
pista de pouso e do sistema de pátios, além da amplia-
ção do estacionamento de veículos e da adequação 
do sistema viário. As oito obras de mobilidade urbana 
estão em andamento. 

Em São Paulo, a visita aconteceu ontem pela 
manhã. Eu visitei a Arena de Itaquera, que já está com 
55% das obras concluídas, e a previsão de entrega do 
projeto é dezembro de 2013. Na área de mobilidade 
urbana, além de intervenções nas vias próximas ao 
estádio, a cidade de São Paulo ganhará um monotri-
lho que ligará o Aeroporto de Congonhas às linhas de 
metrô e trem, que chegam até a Arena.

Em meu maravilhoso Estado do Rio de Janeiro, 
cartão-postal do Brasil por excelência, maior destino 
turístico do País e sinônimo de beleza, as obras já 
foram visitadas duas vezes este ano, e o Maracanã, 
estádio mais famoso do mundo, já está com 75% de 
obras concluídas e com previsão de entrega para fe-
vereiro de 2013, onde acontecerá a decisão da Copa 
das Confederações. Espero que o Brasil esteja nela. 

Será implantado um sistema de BRT ao longo 
de vias, com elevado volume de viagens por ônibus, 
ligando o Aeroporto Internacional Tom Jobim à Barra 
da Tijuca, passando pela Penha. Em sua concepção 
geral, o corredor batizado de Transcarioca será um sis-
tema tronco-alimentador, com estação central e ônibus 
com portas à esquerda, segregado do tráfego geral, 

com interrupções nos cruzamentos, e acompanhará 
um trecho de 39 quilômetros, diminuindo em até 60% 
o tempo gasto no trajeto. 

As obras começaram em março de 2011, e a via 
beneficiará 400 mil pessoas por dia. Sua conclusão está 
prevista para dezembro de 2013. Porém, as obras de 
mobilidade urbana não beneficiam adequadamente a 
região da Baixada Fluminense. O metrô, por exemplo, 
termina no início da Baixada Fluminense, e seria ne-
cessária, entre outras medidas, a melhoria dos trens 
que já atendem a população.

O objetivo dessa Comissão é deixar um legado 
especial para os Estados que sediarão o Mundial, em 
especial para o Rio de Janeiro. São inúmeros os bene-
fícios que serão gerados com esses eventos, não só 
no campo da estrutura das cidades, mas principalmen-
te na geração de emprego, na melhoria da qualidade 
de vida para os habitantes, na busca por qualificação 
profissional, com mais ofertas de emprego e conse-
quente queda de preços de cursos de inglês e outras 
línguas, alguns até mesmo oferecidos gratuitamente 
em diversas cidades. 

Mais do que todos esses ganhos, que não são 
pequenos, temos um ainda maior: a valorização e o 
aumento da nossa autoestima, do nosso orgulho de ser 
brasileiro, pelo respeito e a admiração que o Brasil já 
possui no mundo, que, certamente, serão ainda maio-
res após a realização desses eventos em nosso País.

As obras estão caminhando muito bem, e isso 
me anima, pois cada vez estamos mais perto de trazer 
os maiores eventos esportivos do mundo para o nos-
so Brasil. Porém, como disse, não estamos assistindo 
placidamente, esperando cair do céu um evento bem 
organizado. Estamos trabalhando para que isso acon-
teça, colocando o Congresso Nacional nesse esforço 
concentrado pela boa realização dos eventos em nosso 
País. Mas minha postura é distinta daquela pessimista, 
e fico feliz de verificar que nem mesmo a Oposição faz 
esse jogo do “quanto pior, melhor”, pois entende que 
esses eventos e toda a estrutura que ficará depois são 
importantes para o nosso Brasil.

As cidades de Cuiabá, Curitiba, Manaus e Porto 
Alegre estão na agenda para as próximas semanas e, 
assim como nos Estados já visitados, espero encontrar 
uma situação motivadora.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Muito obri-

gado, Deputado Marcelo Matos, ilustre representante 
do Rio de Janeiro. O pronunciamento de V.Exa. está 
registrado e será divulgado.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Antes de 
conceder a palavra ao segundo orador inscrito no 
Grande Expediente, para dar como lido seu discurso, 
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concedo a palavra ao Deputado Amauri Teixeira, por 
um minuto.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou aqui 
com diversas lideranças representando a Defensoria 
Pública, inclusive os concursados, na expectativa de 
que o projeto de lei da Defensoria Pública, que cria 
789 cargos, seja votado hoje. 

Nós, Parlamentares, somos a favor desse projeto 
– o Arnaldo, o Paulinho da Força, o Antônio Rogério –, 
todos! Que não usem o escudo do fator previdenciário 
para inviabilizarem um projeto consensual. Vamos votar 
esse que é consenso, aprová-lo e, depois, discutimos 
a pauta na visão dos outros partidos. 

Eu imploro aos Parlamentes que não bloqueiem 
esse projeto que todos nós consideramos importan-
tíssimo para os necessitados do Brasil, que é o forta-
lecimento da Defensoria Pública da União.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Dando se-
quência ao Grande Expediente, concedo a palavra ao 
segundo orador, o Deputado Antonio Bulhões, do PRB 
de São Paulo, que disporá de até 25 minutos. 

O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, subo à tribuna, hoje, para fazer uma reflexão 
acerca dos nossos trabalhos na Câmara dos Deputa-
dos, neste momento em que se aproxima o término do 
segundo biênio da Legislatura. Esta Casa Legislativa 
é, frequentemente, alvo de muitas críticas. Uma delas 
refere-se à morosidade do processo legislativo. Des-
se problema, contudo, nós, Parlamentares, também 
somos vítimas. 

Quase a totalidade dos 52 projetos de lei de mi-
nha autoria ainda se encontra tramitando nas diversas 
Comissões da Câmara, inclusive as proposições de 
2007, ano em que tomei posse, pela primeira vez, no 
cargo de Deputado Federal.

Isso, no entanto, está longe de ser motivo de as-
sombro, principalmente se considerarmos que tramita 
nesta Casa projeto de lei de 1983, ou seja, de quase 
30 anos de existência! 

Em uma rápida pesquisa, efetuada no site da 
Câmara no dia 24 de novembro, verificou-se que há, 
prontos para a pauta, no Plenário e nas Comissões, 
1.934 projetos de lei, 162 propostas de emenda à 
Constituição, 138 projetos de decreto legislativo, 130 
projetos de lei complementar e 86 projetos de resolução. 

Esses números, por si, já bastam para se ter 
uma ideia das dificuldades que enfrentamos para ter 
uma proposição deliberada. Contudo, além desse gi-
gantesco volume de proposições, vale lembrar que 
há outro componente limitador dos nossos trabalhos: 
a obrigação de priorizarmos a apreciação de medidas 

provisórias, que, diga-se de passagem, continuam a ser 
editadas em grande profusão. Apenas nesses 2 anos 
de legislatura, testemunhamos a edição de 68 delas!

Como todos sabem, as MPs apenas deixaram 
de paralisar os trabalhos da Câmara recentemente, a 
partir do entendimento de que elas só trancam a pauta 
das sessões ordinárias e que necessitam ser efetiva-
mente analisadas pelas Comissões Mistas antes de 
seguirem para o Plenário.

Ainda que isso tenha amenizado a situação, a 
pauta do Congresso ainda é dominada pelas proposi-
ções oriundas do Executivo. A supremacia deste Poder 
sobre o Legislativo no tocante à produção legislativa é 
patente. É por esse motivo que não são raros os estu-
dos sobre essa realidade por parte de muitos cientistas 
políticos. Não pretendo, portanto, fazer nenhuma aná-
lise aprofundada sobre o assunto, mas apenas expor 
uma realidade de que nem todos são conhecedores.

Diante do exposto, percebe-se que aprovar um 
projeto originário do Congresso não tem sido tarefa 
fácil. No entanto, não podemos deixar de exercer, com 
dedicação, a função mais relevante que a Constituição 
conferiu ao Poder Legislativo: a de elaborar leis, sem 
deixar de escutar as múltiplas e discordantes vozes 
da sociedade, principalmente aquelas dos grupos que 
mais demandam proteção do Estado. 

Nesse sentido, Sras. e Srs. Deputados, apresentei, 
neste ano, o Projeto de Lei nº 3.971, que visa alterar 
o Código de Trânsito Brasileiro, para que as infrações 
decorrentes de estacionamento irregular em vagas 
privativas à pessoa com deficiência ou a idosos pos-
sam ser provadas por imagens, vídeos ou fotos tira-
das no momento da infração. Assim, a partir do envio 
desse material, permite-se aos órgãos fiscalizadores 
realizar a devida notificação. Hoje, lamentavelmente, 
a caracterização dessas infrações só é possível com 
a presença de uma autoridade de trânsito no local. 
Como na maioria das situações, a autoridade não se 
encontra presente, o infrator simplesmente se evade 
do local e permanece impune, o que prejudica sobre-
maneira as pessoas que necessitam desses espaços 
públicos. Podendo o prejudicado ou qualquer pessoa 
registrar o abuso e encaminhar a prova colhida aos 
órgãos competentes para a expedição da multa, com 
certeza haverá um desestímulo ao cometimento da 
transgressão. Com isso, pessoas com deficiência e 
idosos, que não raras vezes são hostilizados por sim-
plesmente querer estacionar em suas vagas, terão 
seus direitos mais respeitados.

Também voltado às pessoas com deficiência, 
apresentei o PL 3.876, de 2012. O objetivo do projeto, 
nobres colegas, é permitir que o crédito subvencionado 
instituído pela Lei nº 12.613 deste ano para aquisição de 
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bens e serviços de tecnologia assistiva seja estendido 
à aquisição de materiais e equipamentos esportivos 
destinados a esses grupos de pessoas. O motivo para 
a apresentação do projeto é simples. Profissionais da 
área de saúde dos mais diversos campos de ativida-
de apontam que a prática esportiva por pessoas com 
deficiência deve ser encorajada, pois contribui para a 
melhoria da saúde geral, previne deficiências secun-
dárias, estimula as habilidades motoras necessárias, 
a superação das limitações físicas, melhora a autoes-
tima e favorece a ressocialização. 

Apesar dos inegáveis benefícios, o esporte ain-
da não faz parte da rotina da maioria de nossos defi-
cientes, sobretudo dos mais necessitados. O esporte 
adaptado exige equipamentos e materiais esportivos 
desenvolvidos especificamente para cada tipo de defi-
ciência, os quais, via de regra, são mais caros do que 
os tradicionais.

Considerando-se que as estimativas baseadas no 
último censo demográfico brasileiro apontam a exis-
tência de mais de 26 milhões de pessoas portadoras 
de algum tipo de deficiência, ou seja, quase 15% da 
população brasileira passa por essa situação, penso 
que a aprovação do projeto irá contribuir para a me-
lhoria da qualidade de vida de uma quantidade signi-
ficativa de pessoas. 

Outro projeto de lei que apresentei neste ano é o 
PL nº 4.145, de 2012, que permite às empresas dedu-
zirem do Imposto de Renda gastos com fornecimento 
de remédios de alto custo e uso contínuo fornecidos 
gratuitamente a seus funcionários, a quem cabe soli-
citar o benefício ao empregador.

Pela proposição, esses gastos poderão ser des-
contados integralmente até o limite de 4% do imposto 
devido. Para comprovar o valor das doações, bastará 
à empresa apresentar a nota fiscal da compra do me-
dicamento especializado, acompanhada de requeri-
mento administrativo com assinatura de recebimento 
pelo empregado. 

O objetivo do projeto é auxiliar para que o trata-
mento prescrito pelo médico seja efetivado a contento e 
de forma simplificada, graças à parceria público-privada 
nesse processo. A proposição traz, assim, uma opção 
a mais para auxiliar a saúde do trabalhador brasileiro 
com carteira assinada, o que impulsiona a economia 
brasileira e contribui para o desenvolvimento do País.

Com o intuito, também, de proteger os mais vul-
neráveis da sociedade, apresentei, em 2011, o Projeto 
de Lei nº 892, que objetiva tornar gratuitas as certidões 
negativas expedidas pelos cartórios para pessoas de-
sempregadas ou para fins de obtenção de emprego. 
Essa iniciativa decorre do fato de que o trabalhador 
em situação de desemprego não tem condições de 

arcar com os custos dessas certidões. A necessidade 
de obter tais documentos para fins de emprego torna 
a despesa com sua emissão especialmente perver-
sa. Entendo que a gratuidade proposta se encontra 
em perfeita consonância com as normas e princípios 
inscritos em nossa Constituição.

Esses, Sras. e Srs. Deputados, são alguns dos 
projetos de lei que apresentei nesta Legislatura. Embo-
ra as proposições percorram caminhos diversos, mais 
longos ou mais curtos, para serem aprovadas, pode-se 
afirmar que obtivemos uma boa produção legislativa 
nesta Legislatura. No geral, temos, sim, motivos para 
comemorar.

Neste ano, conseguimos aprovar a PEC nº 270, 
de 2008, promulgada como Emenda Constitucional nº 
70, de 2012. Assim, pudemos fazer com que servido-
res públicos aposentados por invalidez permanente a 
partir de 1º de janeiro de 2004 tenham revisão dos va-
lores de seus benefícios, para que recebam proventos 
equivalentes a sua última remuneração.

Asseguramos, ainda, não só a paridade, caracte-
rizada pela vinculação permanente entre os proventos 
de aposentadoria e a remuneração da atividade, mas 
também a concessão aos inativos de todas as vanta-
gens dadas aos ativos. Além disso, estendemos o be-
nefício às pensões decorrentes dessas aposentadorias.

Com a Emenda Constitucional nº 70, de 2012, 
garantimos a integralidade e a paridade aos servidores 
de todas as esferas da Federação que ingressaram no 
serviço público até 19 de dezembro de 2003, data da 
publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, 
e se aposentaram nessa condição.

Dessa maneira, conseguimos corrigir uma gra-
ve injustiça cometida contra os servidores públicos, 
cujos proventos eram drasticamente diminuídos ao se 
aposentarem por invalidez, justamente quando mais 
necessitam de recursos financeiros para adquirir me-
dicamentos e efetuar internações.

Nobres colegas, aprovamos também o PL nº 
2.788, de 2011, que promove mudanças na Lei Seca, 
de forma a agravar as punições aos condutores que 
dirigirem sob a influência de álcool ou substâncias 
psicoativas. Com essa medida, a Câmara deu a sua 
contribuição na luta contra as mortes no trânsito, que 
só em 2010 contabilizaram mais de 40 mil pessoas! 
Assim, o Brasil, que é um dos recordistas em aciden-
tes dessa espécie, poderá ter um trânsito mais segu-
ro e deixar de ocupar as primeiras posições do triste 
ranking mundial de vítimas de acidentes. 

Igualmente, conseguimos obter sucesso na apro-
vação do PL nº 3.331, de 2012, que tipifica o crime de 
condicionar atendimento médico-hospitalar de emer-
gência a qualquer tipo de procedimento burocrático, 
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como o preenchimento de formulários, ou à garantia 
financeira, como cheque-caução ou nota promissó-
ria. Dessa forma, estamos garantindo o atendimento 
médico-hospitalar de emergência a qualquer pessoa 
que procure um estabelecimento de saúde, público 
ou privado.

Obrigamos, ainda, o estabelecimento de saúde 
que realiza esse tipo de atendimento a afixar, em local 
visível, a informação de que se constitui crime tal con-
dicionamento, para que usuários do sistema de saúde 
possam cobrar seus direitos, e funcionários do local 
saibam que a prática é vedada. Com essa lei, demos 
um basta nos abusos que vinham sendo cometidos, 
que, muitas vezes, levavam os enfermos à morte ou 
causavam-lhes graves sequelas, para o desespero de 
familiares e amigos.

Podemos festejar também, Sr. Presidente, a apro-
vação do Projeto de Lei nº 6.719, de 2009, que deter-
mina a contagem da prescrição dos crimes sexuais 
contra crianças e adolescentes apenas a partir de 
quando as vítimas completarem 18 anos de idade. A 
nossa resposta positiva ao projeto, convertido na Lei 
12.650, de 2012, foi mais que oportuna, considerando-
-se que a vítima, muitas vezes, sofre abusos dentro do 
próprio lar e o seu silêncio é garantido por meio de cru-
éis ameaças ou abjetas promessas de recompensas. 

Votando a favor do projeto, o Congresso Nacional 
mostrou, mais uma vez, que não dará trégua aos que 
cometem agressões contra nossas crianças e adoles-
centes, que devem constituir-se prioridade absoluta, 
não só da família, mas do Estado e da sociedade.

Outro motivo para comemorar com entusiasmo 
foi a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
438, de 2001, que permite a expropriação de imóveis 
rurais e urbanos onde a fiscalização encontrar explora-
ção de trabalho análogo ao de escravo. Isso representa 
mais um passo rumo ao fortalecimento do que pode 
ser considerado um dos mais relevantes fundamentos 
da nossa República: a dignidade da pessoa humana.

Ainda hoje, após 124 anos da Abolição da Es-
cravatura, verifica-se a existência do trabalho escravo, 
caracterizado, muitas vezes, como trabalho degradante. 
Aprovando a PEC 438, mostramos à sociedade que 
pretendemos fortalecer ainda mais a conduta ética nas 
relações de trabalho, em que devem ser priorizadas 
a liberdade, a equidade, a segurança e a dignidade.

Outro projeto de lei de grande relevância que 
aprovamos neste ano é o de nº 3.754, de 2012, que 
pretende regulamentar de forma mais abrangente e 
uniforme a estrutura dos Conselhos Tutelares, de for-
ma a fortalecer a proteção à criança e ao adolescente. 

Aprovando o projeto, transformado na Lei 12.696, 
de 2012, definimos a natureza do Conselho Tutelar 

como órgão da administração pública local, prevendo 
sua existência obrigatória não apenas em cada Muni-
cípio, mas também em cada Região Administrativa do 
Distrito Federal. Estabelecemos também o processo 
de escolha dos conselheiros tutelares, bem como a 
duração dos seus mandatos. Além disso, garantimos a 
remuneração de seus membros e asseguramos a eles 
algumas garantias constitucionais dos trabalhadores 
em geral, como cobertura previdenciária, férias, 13º 
salário, licença-maternidade e licença-paternidade. É 
o mínimo que esta Casa poderia fazer para valorizar 
os trabalhos dos que zelam pela integridade dos nos-
sos futuros cidadãos.

Outro motivo de regozijo foi o acatamento da 
emenda de minha autoria ao Projeto de Lei de Con-
versão à Medida Provisória 563, de 2012, que tratava, 
dentre outros assuntos, da retomada do Programa Um 
Computador por Aluno. Por meio da emenda, a aqui-
sição de programas e equipamentos, no âmbito do 
Programa, deverá contemplar um percentual mínimo 
de produtos adaptados ou desenvolvidos especifica-
mente para pessoas com deficiência. Dessa manei-
ra, poderemos atender à demanda de um percentual 
significativo de alunos do ensino público que possui 
alguma forma de deficiência e poderia ver-se alijado 
do processo de inclusão digital sem as devidas ade-
quações tecnológicas.

Na luta contra as drogas, aprovamos alguns pro-
jetos de lei que merecem destaque: um deles é o PL 
nº 5.444, de 2009, que modifica a Lei nº 11.343, de 23 
de agosto de 2006, referente ao Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD. O objeti-
vo do projeto é aumentar a pena de reclusão de dois 
terços até o dobro para o crime de tráfico de pedras 
de crack. Embora o endurecimento de penas seja re-
levante, é preciso lembrar que ele é apenas um dos 
caminhos para obtermos sucesso no combate à droga 
ilícita. Sem a participação de toda a sociedade não é 
possível vencermos essa batalha.

Por esse motivo, todas as ações de grupos so-
ciais que auxiliam na prevenção contra o consumo e 
na recuperação de dependentes químicos merecem 
efusivos aplausos. É o caso dos trabalhos realizados 
pela Força Jovem Brasil, ligada à Igreja Universal do 
Reino de Deus. Apesar de atuar não só no combate 
às drogas, os resultados alcançados pelos milhares de 
jovens que participam do grupo são muito positivos. 
Além de alertar outros jovens para os malefícios das 
drogas, a Força Jovem tem obtido bastante êxito em 
tirar os dependentes do mundo deprimente e sombrio 
do vício.

Sras. e Srs. Deputados, citei há pouco apenas 
algumas das proposições relevantes discutidas e vo-
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tadas na Câmara dos Deputados em 2012, as quais 
tiveram o firme apoio da bancada do Partido Republi-
cano Brasileiro, o PRB – para aprovação.

Embora os dois primeiros anos da Legislatura 
tenham sido profícuos, precisamos continuar traba-
lhando, de forma séria e dedicada, para atender às 
demandas da sociedade, as quais não são poucas 
nem são passíveis de espera.

Basta olharmos ao redor para verificarmos que 
falta muito para a construção de uma sociedade mais 
livre, justa e igualitária. A pobreza e a marginalização 
ainda perduram, assim como as desigualdades so-
ciais e regionais. Milhares de brasileiras e brasileiros 
ainda morrem de fome, de sede, de frio e de doenças 
causadas por falta de saneamento básico. Isso já é o 
suficiente para que cumpramos nossos deveres par-
lamentares.

Para finalizar, Sr. Presidente Inocêncio, gostaria 
de agradecer aos meus companheiros do PRB – que 
me confiaram, no início deste ano, a missão de ocupar 
a função de Líder de um partido que só cresce e agrupa 
em seus quadros pessoas capazes não só de condu-
zir negociações, mas também de pensar nos outros.

Quero aproveitar para desejar um bom fim de 
ano a todos os Parlamentares, à nossa Mesa Direto-
ra, a todos os assessores, funcionários desta Casa e 
ao povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer. 
Que Deus abençoe a todos!

Durante o discurso do Sr. Antonio Bu-
lhões, o Sr. Marçal Filho, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio 
Oliveira, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
saremos agora ao período de breves comunicações.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Mandetta. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. MANDETTA (DEM – MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, caros Deputados, 
o que me traz à tribuna é a atenção que todos nós 
desta Casa teremos de dedicar à análise e votação 
do Orçamento. E, dentro do Orçamento da União, um 
capítulo, neste ano, balizará todos os orçamentos de 
Estados e Municípios: o da saúde.

Nós, nesta Casa, após 12 anos, votamos, em 
2011, a regulamentação da Emenda 29, sancionada 
pela Presidente Dilma, em janeiro de 2012. Se ela não 
nos trouxe novos recursos para a saúde, serviu – a Lei 
nº 141, de 2012 – para disciplinar o que é gasto em 
saúde, para que União, Estados e Municípios lancem 
nos seus orçamentos públicos e na sua execução, de 

acordo com os percentuais mínimos, itens que sejam 
reconhecidos na página legal como de orçamento 
para a saúde.

Qual não foi a nossa surpresa quando do pri-
meiro Orçamento da União a ser votado nesta Casa, 
construído nesta Casa sob a vigência da Lei nº 141, 
de 2012 – que regulamenta a Emenda 29 e diz no seu 
texto que saneamento básico é condicionante, mas não 
entra como despesa em saúde, que resíduos sólidos 
são condicionantes, mas não entram como despesas 
da saúde, e, assim, uma série de itens –, receber, no 
relatório preliminar, uma divergência da assessoria da 
Casa, que aponta seis itens que não são considerados 
despesas com saúde: academias ao ar livre; REUF, 
que são os hospitais universitários que estão no MEC; 
resíduos sólidos; saneamento básico; a questão ligada 
a toda essa parte de FUNASA; e saneamento básico 
para Municípios abaixo de 50 mil habitantes. Tal fato 
levou o relatório preliminar a ser votado, demonstran-
do que havia uma divergência entre as posições do 
Governo e da assessoria da Casa.

Como Presidente da Comissão de Seguridade 
Social, utilizando a prerrogativa regimental de que a Co-
missão Permanente, quando se manifesta à Comissão 
Mista, tem a prerrogativa de deliberar sobre assunto da 
sua competência, nós entramos com esse requerimento 
ao Presidente da Comissão Mista de Orçamento, Depu-
tado Paulo Pimenta, que deferiu no sentido de que, pela 
primeira vez, uma Comissão Permanente da Casa, a 
Comissão de Seguridade Social e Família, deliberasse 
sobre o mérito do que será lançado em despesas em 
saúde, para que possamos dar a colaboração desta 
Casa, a fim de moralizar o Orçamento da União, para 
que não haja maquiagens de lançamentos em saúde 
por parte de Estados e Municípios.

Então, chamo a atenção dos pares para que fi-
quem atentos, para que não deixemos acontecer esse 
golpe contra a saúde pública e contra o SUS.

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

do a palavra ao ilustre Deputado Paulo Feijó, do PR do 
Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Ino-
cêncio Oliveira, Deputados e Deputadas, eu sempre 
acreditei e afirmei reiteradas vezes, desta tribuna, que 
o bom senso prevaleceria nessa questão da lei que 
visava mudar a distribuição dos royalties. Achava eu 
que prevaleceria, inicialmente, por parte do Congresso 
Nacional – Senado e Câmara. Isso, infelizmente, não 
aconteceu. Foi um projeto votado em uma forçação de 
barra muito grande, um projeto cheio de vícios, que-
brando o pacto federativo, ferindo de morte a Consti-



Dezembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 05 40503 

tuição brasileira, rompendo contratos, mas a maioria 
prevaleceu, infelizmente.

Não faltou bom senso, não faltou responsabilida-
de, não faltou coerência em a Presidenta Dilma vetar 
23 dispositivos desse projeto de lei. A Presidenta Dilma 
atuou com muita firmeza, consolidando tudo aquilo com 
que ela já havia se comprometido: não alterar uma lei; 
não quebrar contratos; não trazer ao País uma inse-
gurança jurídica e uma falta de credibilidade. A Presi-
denta Dilma está de parabéns. Nós acreditamos que 
esse bom senso continuará a prevalecer.

A Presidenta Dilma entende as desigualdades 
vividas pelas várias Unidades da nossa Federação e 
vai saber, de maneira muito competente, fazer justiça 
social e econômica a todas essas unidades. Mas o Rio 
de Janeiro e o Espírito Santo, através de suas banca-
das, souberam, com competência, com bravura, lutar 
em defesa dos direitos desses dois Estados.

Então, eu quero aqui, ao agradecer a posição 
firme à Presidenta Dilma, parabenizar a bancada de 
Deputados e Senadores do Rio de Janeiro e do Espí-
rito Santo, que souberam se impor no Congresso Na-
cional, fazendo se respeitar e com que a Constituição 
fosse cumprida.

Muito obrigado.

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 e leem pela Rádio e TV Câmara, Internet, redes 
sociais e inclusive pela Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS e, em particular, os ilustres cidadãos do meu 
Estado, Rio de Janeiro, a quem tenho o orgulho de aqui 
representar, após tantas lutas, tanta mobilização por 
parte dos Municípios e Estados produtores de petró-
leo, ocupo a tribuna desta insigne Casa de Leis para 
cumprimentar a Presidente Dilma Rousseff pelo veto 
dado ao texto aqui aprovado, que, se fosse sancionado, 
representaria a quebra do pacto federativo, o atropelo 
da Constituição Federal e a ruptura de contratos, pre-
judicando a imagem do País no exterior.

Quero saudar a Presidente Dilma Rousseff pela 
sua postura de estadista, quando apresentou, como 
argumentos para seu veto, uma série de elementos 
técnicos e jurídicos que vêm, na realidade, sendo re-
alçados por nós Deputados Federais do Estado do Rio 
de Janeiro e do Estado do Espírito Santo aqui neste 
Parlamento.

Em mensagem encaminhada ao Congresso Na-
cional nesta segunda-feira, a Presidente Dilma Rousseff 
detalhou os motivos que a levaram a decidir, acerta-

damente, pelo veto a 23 dispositivos do projeto de lei 
da redistribuição dos royalties do petróleo.

É importante registrar que a Presidente aplicou 
para o veto os mesmos argumentos defendidos pelos 
Municípios e Estados produtores. Em relação ao art. 3º 
da proposta aprovada, que tratava da nova distribuição 
dos royalties, inclusive para os contratos de conces-
são já licitados, a Presidente considerou: “As novas 
regras de distribuição dos royalties previstas no art. 3º 
do projeto, ao não ressalvar sua aplicação aos contra-
tos já em vigor, viola frontalmente o disposto no inciso 
XXXVI do art. 5º e no § 1º do art. 20 da Constituição”.

Em dezenas de pronunciamentos, como Depu-
tado Federal, eu usei da palavra aqui na tribuna para 
defender esse princípio, repetindo à exaustão esta ex-
pressão assinalada no veto pela Presidente Dilma, de 
que o projeto violaria frontalmente o que determina a 
Constituição Federal.

Também outro ponto de nossa defesa, Sr. Presi-
dente, foi abraçado pela Presidente Dilma no desenho 
jurídico de seu veto, ao reconhecer que royalties não 
são tributos e sim indenizações devidas aos entes fe-
derados produtores que sofrem os severos impactos 
diretos da cadeia de petróleo.

É o que afirma a Presidente Dilma neste ponto do 
veto, em que enfatiza, conforme transcrevo e cito a se-
guir: “Devido à sua natureza indenizatória, os royalties 
incorporam-se às receitas originárias desses mesmos 
entes, inclusive para efeitos de disponibilidade futura. 
Trata-se, portanto, de uma receita certa, que, em vá-
rios casos, foi objeto de securitização ou operações 
de antecipação de recebíveis”.

O impacto nas finanças dos Municípios e Estados 
produtores, com perda de receitas em campos atuais, 
de pós-sal, um dos pontos que sustentaram a nossa 
mobilização em defesa dos royalties para quem produz, 
foi tratado pelo veto da Presidente Dilma, quando ela 
pontua: “A alteração desta realidade jurídica afronta 
o disposto no inciso XXXVI do art. 5º e o princípio do 
equilíbrio orçamentário previsto art. 167, ambos da 
Constituição Federal”.

Em outro trecho de seu veto, a Presidente Dil-
ma, orientada pela Advocacia-Geral da União, lem-
bra que o texto aprovado pelo Congresso Nacional é 
inconstitucional porque “conflita diretamente com as 
disposições previstas no art. 5º e no § 1º do art. 20 
da Constituição, ao obrigar os Estados e Municípios 
a renunciarem a direito constitucional originário para 
participar da distribuição do Fundo Especial destinado 
a todos os entes federados”.

Por fim, é preciso destacar que a Presidente 
Dilma Rousseff manteve a palavra empenhada este 
ano, quando, publicamente, em uma Marcha Nacional 
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de Prefeitos, aqui em Brasília, mesmo pressionada, 
se posicionou pela defesa de que não seria possível 
discutir os contratos atuais, sendo possível apenas a 
redistribuição dos campos futuros.

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

do a palavra ao ilustre Deputado Silas Câmara. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. SILAS CÂMARA (PSD – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, povo brasileiro que nos acompanha através 
dos meios de comunicação desta Casa, quero fazer 
um registro importante.

Estamos praticamente para aprovar o Orçamento 
que deverá ser executado em 2013, e eu tive, Sr. Pre-
sidente, o privilégio de fazer uma indicação através de 
uma emenda de bancada. Das 15 emendas que o nosso 
Estado tem direito, uma delas foi de nossa iniciativa.

Sr. Presidente, colocamos na emenda, obvia-
mente para tentar sensibilizar o Relator, 200 milhões 
de reais, destinados a equipar hospitais nas comuni-
dades, nos Municípios e também na Capital amazo-
nense; 2 milhões para serem investidos na infraes-
trutura de Manaus, tendo em vista que a cidade vive 
um momento delicado, estamos nos preparando para 
receber a Copa do Mundo, e, com certeza, o recurso 
será de valia muito importante para o próximo Prefeito 
fazer a recuperação das vias da Capital; 2 milhões para 
ações voltadas para a saúde – Manaus tem os dois 
dos programas mais bonitos que conheço, o Carreta 
Saúde da Mulher, voltado para a saúde da mulher, e 
também o Casonas de Saúde da família, que conta 
com verdadeiro exército de especialistas, fazendo um 
belíssimo trabalho; 1 milhão para o HEMOAM, que está 
iniciando a construção de um grande hospital destinado 
a tratar doenças do sangue; e 1 milhão de reais para 
a aquisição de ambulâncias para o interior do Estado.

Além de todas essas emendas, elas se concluem 
com mais 9 milhões que estou direcionando para o 
Calha Norte, que diz respeito a ações desenvolvidas 
nos Municípios do Estado.

Sr. Presidente, mas tudo isso nos empurra para 
uma pergunta: onde estão os recursos das emendas 
individuais dos Deputados destinados aos Municípios? 
Todos nós, Deputados, sabemos que os recursos das 
emendas são o único meio para a construção de uma 
infraestrutura mínima nos Municípios e que o Governo 
Federal tem compromisso com este Parlamento, mas 
esse compromisso não tem sido cumprido em nada, 
inclusive no que diz respeito ao pagamento das obras 
já licitadas e iniciadas e que estão paradas no meio do 
caminho porque não tem possibilidade de recebimento 
do Governo Federal naquilo que se comprometeu com 

os Municípios, nem tampouco de liberar as emendas, 
por exemplo, do ano de 2012.

Municipalista convicto que sou, Sr. Presidente, 
faço aqui um apelo à Presidenta Dilma e a seus Mi-
nistros para que liberem as emendas individuais dos 
Deputados Federais e dos Senadores para que os 
Prefeitos, as comunidades e a população brasileira 
possam ter o único recurso que chega verdadeira-
mente em sintonia com a necessidade da população 
dos Municípios, que são as emendas parlamentares.

É lamentável que tanto recurso seja desperdiça-
do com desvio, com isso, com aquilo outro, e que este, 
que é o único recurso genuinamente aplicado com uma 
observação muito grande, não apenas dos Parlamen-
tares, como também do Tribunal de Contas da União 
e da Controladoria, não seja liberado.

Deixo aqui este apelo e peço que seja divulgado 
nos órgãos de imprensa desta Casa.

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

Presidência tem o prazer de saudar os alunos da Uni-
versidade Federal da Integração Latino-Americana de 
Foz do Iguaçu, no Paraná, (palmas) desejando a todos 
que conheçam um dos Poderes da República, o Po-
der Legislativo, a Casa do Povo brasileiro, a Casa de 
vocês, que tem, na tribuna, uma voz em defesa dos 
fracos, dos oprimidos e dos necessitados; que faz as 
leis do País; que fiscaliza os demais Poderes, quer di-
retamente, quer através de seus órgãos, quer através 
de CPIs, quer através das Comissões Permanentes, 
quer através de seu órgão auxiliar, que é o Tribunal de 
Contas da União.

Um abraço fraterno e que Deus nos ajude.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, para uma breve intervenção, ao ilustre 
Deputado Cleber Verde, que terá 1 minuto. Depois, 
Deputada Luiza Erundina, Deputados Geraldo Simões 
e Homero Pereira.

O SR. CLEBER VERDE (PRB – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
aproveitar a oportunidade e convidar os nobres pares 
que fazem parte da Frente Parlamentar da Pesca e 
Aquicultura para, amanhã, participarem da reunião 
da Comissão de Agricultura, na qual o Sr. Ministro da 
Pesca e Aquicultura estará presente, para lançar nes-
ta Casa, na Comissão, um amplo programa de apoio 
à pesca e à aquicultura no Brasil. Trata-se do projeto 
que a Presidenta Dilma lançou, que, particularmente, 
no nosso entender, é o PAC da Pesca.

Certamente é uma grande oportunidade que va-
mos ter de ouvir o Ministro, que vai lançar, na Câmara, 
o Plano Safra da Pesca e Aquicultura. É um grande 
investimento; cerca de 4 bilhões de reais serão inves-
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tidos nesse setor, que é um dos mais importantes da 
economia deste País.

Nesse sentido, convidamos os membros da Co-
missão de Agricultura, os Deputados que compõem 
a Frente para estarem presentes nesse momento tão 
importante em que vamos receber o Sr. Ministro.

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

cedo a palavra à nobre Deputada Luiza Erundina, do 
PSB de São Paulo.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, in-
ternautas, telespectadores que nos assistem, volto a 
esta tribuna para lembrar aos colegas um evento que 
esta Casa vai realizar no próximo dia 6, quinta-feira, 
às 15 horas: a devolução simbólica dos mandatos dos 
Deputados cassados pela ditadura militar.

É uma sessão solene com o mesmo rito e a mes-
ma solenidade das posses do início de cada Legislatu-
ra, marcando a presença e a participação desta Casa 
nos esforços que a Comissão Nacional da Verdade, o 
Governo, através dessa Comissão, e a sociedade ci-
vil dos movimentos, dos comitês e das Comissões de 
Direitos Humanos vêm fazendo na busca da verdade, 
do resgate da memória sobre aquele período da nossa 
história, a fim de trazer à luz os fatos e tornar eviden-
te a responsabilidade daqueles que impuseram, pelo 
arbítrio de um regime de força, o desrespeito mais 
absoluto aos direitos humanos.

A cassação de um mandato popular se coloca, 
evidentemente, no nível dessa violação de direitos, 
porque não é só o Parlamentar que perde o seu man-
dato, conquistado democraticamente nas urnas, mas é 
a soberania popular que fica fraudada por ter negado o 
respeito à soberania do voto a partir do qual nós che-
gamos a esta Casa para representar o povo brasileiro.

A Câmara vai, evidentemente, na realização des-
sa sessão solene, marcar definitivamente seu compro-
misso com a consolidação da democracia no Brasil.

Nós não teremos democracia plena e a conclusão 
do processo de redemocratização sem passarmos a 
limpo a história daquele triste período, que deixou má-
culas indeléveis na alma e na mente do povo brasileiro.

Sr. Presidente, embora seja uma quinta-feira, es-
peramos que os nobres pares tenham a sensibilidade 
de vir aqui cumprimentar seus prováveis Deputados 
cassados, ou os familiares deles, que estarão maci-
çamente presentes neste ato solene que a Câmara 
realizará.

Para concluir, a nossa presença, na quinta-feira, 
será uma oportunidade de homenagearmos os 27 ain-
da vivos. E os demais, 173, terão seus familiares aqui 
presentes, para, in memoriam, serem homenageados 

e receberem todas as consignas que integram o ato 
solene de posse de mandato.

Era isso, Sr. Presidente.
Obrigada pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Geraldo Simões, 
do PT da Bahia.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje é um 
dia de festa para 150 famílias de ceplaquianos, meus 
colegas de trabalho, que moram em Itabuna.

Hoje, o Governo Federal, o Governo da Presidenta 
Dilma, por intermédio do Superintendente Regional da 
CEPLAC no Estado da Bahia, o Dr. Juvenal Maynart, 
entregou a cada uma das 150 famílias que, desde 1980, 
habitam num bairro bem localizado na cidade, no cha-
mado Núcleo Habitacional da CEPLAC, o documento 
de posse definitiva daquelas unidades habitacionais.

Eu fico cá, Sr. Presidente, a refletir. Para fazer um 
ato desses, só um governo com preocupação com o 
povo, um governo popular. Porque se fosse um governo 
liberal, que não tivesse mais interesse em casas resi-
denciais naquela área, na cidade de Itabuna, aquelas 
casas iriam ser leiloadas. Aí, quem tivesse mais dinheiro 
– no mercado todo mundo procura uma residência – 
compraria a casa. Com certeza, num processo como 
esse, os funcionários da CEPLAC não teriam acesso 
a essas habitações.

Precisou um governo com sensibilidade para 
compreender que aquelas famílias habitam ali desde 
1980. Aliás, quero dizer, Sr. Presidente, que alguns até 
não estão mais entre nós, estão com Deus, mas há as 
esposas e os filhos que ganharam também as escritu-
ras dos seus imóveis, das suas residências. 

Além dessas 150 unidades habitacionais entre-
gues hoje aos moradores, neste dia importante, os 
documentos de posse definitiva, no Núcleo Habitacio-
nal da CEPLAC, também foram distribuídos 35 lotes 
para as pessoas que ali moram. Um ato importante, 
Sr. Presidente, do Governo Federal para com os co-
legas da CEPLAC.

É a luta de um movimento – sempre buscamos 
isso – de 10 anos. Eu gostaria de ter feito isso quan-
do fui Prefeito de Itabuna entre 2001 e 2004. Mas 
compreenda a burocracia do Estado. Não foi possível 
acontecer em 2004. Aconteceu agora no final de 2012.

Fui lá domingo – não pude estar lá hoje, porque 
eu tinha responsabilidade aqui no Parlamento como 
Relator de matéria importante –, fiz uma visita a meus 
colegas da CEPLAC, vi a felicidade, a alegria daquele 
pessoal. Hoje já liguei para lá, recebi informações da 
felicidade das pessoas naquele momento.
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Quero, portanto, Sr. Presidente, de coração, agra-
decer à Presidenta Dilma por esse ato importante e 
agradecer também ao Superintendente Regional da 
CEPLAC, Dr. Juvenal Maynart, pelo esforço em con-
cretizar a doação do Núcleo Habitacional do CEPLAC 
àquela população que já mora ali desde 1980.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Eleuses Paiva. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna. Em seguida, 
ao Deputado Homero Pereira.

O SR. ELEUSES PAIVA (PSD – SP. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, Deputado Homero, venho hoje ocu-
par a tribuna para comunicar que participei da impor-
tante campanha Salve Saúde, cujo lema é O Futuro 
Promete. Chegue Bem Lá, idealizado por médicos e 
dentistas de todo o Brasil para incentivar a adoção de 
hábitos saudáveis a toda a população. 

A Campanha Salve Saúde é encabeçada pela 
Associação Médica Brasileira – AMB, pelo Conse-
lho Federal de Medicina, pela Associação Brasileira 
dos Cirurgiões-Dentistas – ABCD, por uma centena 
de sociedades de especialidades médicas e também 
pelo Conselho Regional de Odontologia de São Pau-
lo – CROSP.

O lançamento não foi apenas de uma campanha, 
mas, sim, de uma ação educativa permanente para in-
centivar as pessoas a mudarem os seus hábitos, me-
lhorar a qualidade de vida e da saúde dos cidadãos 
de todas as idades. 

A ação tem como objetivo estimular mudanças 
simples, como alimentar-se de forma saudável, praticar 
exercícios físicos, descansar adequadamente, tomar 
mais água, entre outras.

O intuito é mostrar que o futuro segue viável e 
promissor a todos nós, mas, para tanto, devemos fa-
zer também a nossa parte, plantando sempre novas 
sementes para dias melhores.

Aproveito o momento, Sr. Presidente, para con-
clamar a todos para acessarem o site www.salvesau-
de.com.br e participarem desse movimento em prol da 
prevenção, da saúde e de uma vida saudável.

As entidades do setor de saúde estão sempre 
preocupadas com o nosso povo e, por isso, eu as pa-
rabenizo por mais essa iniciativa.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Homero Pereira. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. HOMERO PEREIRA (PSD – MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
deixar registrada desta tribuna uma moção de pesar 

à família do nosso ex-Governador, ex-Senador, Con-
selheiro do Tribunal de Contas e, hoje, nosso compa-
nheiro Deputado Federal Júlio Campos.

No último sábado, perdemos Dona Isabel Cam-
pos. Todo o Estado de Mato Grosso ficou enlutado pelo 
passamento de sua esposa, Dona Isabel Campos.

Dona Isabel, quando Primeira-Dama do Estado, 
criou a Fundação de Promoção Social do Estado. Ela 
foi uma grande Primeira-Dama, a mãe dos pobres, mãe 
dos menos favorecidos, que marcou época na sua ges-
tão como Primeira-Dama, como Secretária da Educa-
ção do Município de Várzea Grande e também como 
professora da Universidade Federal de Mato Grosso.

Portanto, ela deixa um legado de trabalho, de ho-
nestidade. Seu lema era “não dar o peixe, mas ensinar 
a pescar”. Dona Isabel pegava as pessoas menos favo-
recidas e as encaminhava, através de uma profissão, 
para que pudessem se emancipar e efetivamente ser 
inseridas na sociedade mato-grossense. Uma pessoa 
extremamente respeitada por toda aquela sociedade. 
Portanto, todos nós estamos enlutados neste momento.

Quero deixar à família, ao Deputado Júlio Cam-
pos, às suas filhas e ao seu filho, o reconhecimento 
da bancada de Mato Grosso pelo grande trabalho que 
esta grande mulher fez pelo nosso Estado.

Deixo registrada nos Anais desta Casa esta mo-
ção de pesar, Sr. Presidente.

Passo ao protocolo a nossa moção de pesar.
Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e aqueles 
que nos assistem através da TV Câmara, Mato Grosso 
está de luto. Chora a morte de uma de suas mais no-
bres e guerreiras filhas: Isabel Campos, que partiu na 
tarde de sábado, dia 1º de dezembro, e deixou órfão 
não apenas os seus familiares, mas todo um Estado 
que aprendeu a admirá-la e a amá-la.

Isabel, nascida em Cuiabá, marcou seu nome 
na história de Mato Grosso pelo seu trabalho social 
realizado na qualidade de Primeira-Dama, entre os 
anos de 1983 a 1987, quando seu marido, atualmen-
te Deputado Federal, Júlio Campos, fora Governador.

Durante esses anos, foi responsável pela Fun-
dação de Promoção Social, na qual se destacou pela 
dedicação aos mais necessitados.

Destacou-se também na Educação. Isabel em-
prestou sua experiência e conhecimento como profes-
sora assumindo a Secretária de Educação de Várzea 
Grande, quando Júlio elegeu-se Prefeito. A Primeira-
-Dama implementou políticas e programas que ajuda-
ram a melhorar a qualidade do ensino no Município.
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Era uma lutadora. E foi essa garra que a fez re-
sistir por 7 anos, combatendo um câncer agressivo.

Isabel se foi, contudo deixou seu legado para 
a história de Várzea Grande, Cuiabá e Mato Grosso, 
que enche de orgulho e admiração a todos nós mato-
-grossenses.

Ao esposo Júlio Campos e a seus filhos: Laura, 
Consuelo, Júlio Neto e Silvia, manifesto meu pesar e 
rogo que Deus lhes traga conforto nesse momento de 
profunda dor.

Sr. Presidente, gostaria que ficasse registrado 
nos Anais desta Casa esta homenagem.

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

a palavra o Deputado Daniel Almeida.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA. Pela or-

dem. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero dar como lido pronunciamento 
registrando dois importantes acontecimentos ocorridos 
na Bahia. Um foi o lançamento da pedra fundamen-
tal da JAC Motors, uma empresa automotiva que se 
instalará no polo automotivo de Camaçari e que ge-
rará empregos e investimentos da ordem de 1 bilhão 
de reais. Isso vai consolidar o parque automotivo da 
Bahia, instalado em Camaçari. E outro foi o evento 
de inauguração do terminal de contêineres do Porto 
de Aratu. Esse terminal foi modernizado e equipado, 
está em condições de receber carga, como tem sido 
a demanda de toda a Bahia, de toda a região metro-
politana e do Nordeste.

Portanto, deixo aqui estes dois registros.
E aproveito ainda para retomar a abordagem 

de um tema que tem preocupado todos os baianos e 
brasileiros. A fábrica de calçados Azaleia anunciou a 
demissão de 3.500 operários no interior da Bahia, na 
região de Itapetinga. Ela funciona com 12 unidades e 
anunciou que fechará 11 dessas 12 unidades e que 
manterá apenas a unidade central, em Itapetinga.

Esse fato é muito preocupante. Eu acho que não 
há no Brasil nenhum anúncio de demissão em massa 
com um volume tão expressivo como esse. São se-
tores importantes, fundamentais para a economia do 
Brasil – o setor calçadista e o setor de confecções –, 
e a alegação é de que não é possível competir com o 
mercado externo, especialmente o da China, o que nós 
não concordamos e achamos que é possível a busca 
de condições para que seja viável essa competitividade. 
O que não é possível é permitir que produtos lá de fora 
entrem aqui, tirando os nossos empregos. O Governo 
precisa assegurar mecanismos para garantir esses 
empregos, fazendo aquilo que todo o mundo faz e que 
a própria China adota, fazendo políticas de proteção 
da nossa economia, dos nossos empregos, definindo 

alíquotas, definindo cotas para a entrada desses pro-
dutos aqui no Brasil, dando incentivo, como tem feito, 
para a construção civil, para a indústria automotiva, 
para a indústria de linha branca, por exemplo.

Então, nós queremos aqui fazer um chamamento, 
porque isso é apenas o início, Sr. Presidente. Pode ser 
apenas o início de um processo que nós não podemos 
permitir. O Governo brasileiro e a sociedade brasileira 
têm adotado uma política correta, adequada, para en-
frentar a crise lá de fora. Essas políticas precisam ser 
aprimoradas, atualizadas a cada momento.

Tenho a informação de que o Governador da 
Bahia esteve hoje com o Ministro da Fazenda e busca 
contato com o Ministro da Indústria e Comércio. Sei 
que o Ministro do Trabalho vai procurar a Presidenta 
Dilma, a bancada da Bahia vai se reunir para tomar 
posição em relação a isso, já apresentei requerimento 
na Comissão de Trabalho, propondo a realização de 
uma audiência pública, que deverá ocorrer nos próxi-
mos dias, para discutir esse assunto, mas penso que 
é um assunto de toda a sociedade brasileira.

Nós não podemos permitir que, em função de 
algumas dificuldades, os empresários virem às cos-
tas para os trabalhadores, para o Brasil e promovam 
demissões.

Temos de encontrar uma boa saída, preservan-
do os empregos.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dois even-
tos ocorridos na última semana demonstram a preo-
cupação do Governo do Estado com atração de novos 
investidores para o Estado, assim como a preparação 
do Estado, em termos de infraestrutura, para receber 
esses investidores.

Um desses eventos foi o lançamento da pedra 
fundamental da fábrica da JAC Motors, no Município 
de Camaçari. As negociações começaram há 2 anos, 
quando o Governador Jaques Wagner visitou a Chi-
na. Serão investidos na nova fábrica instalada no Polo 
Industrial de Camaçari cerca de R$ 1 bilhão. A opera-
ção deve iniciar em 2014. Até lá serão gerados 3.500 
empregos diretos e aproximadamente 10 mil indiretos. 

A JAC é a segunda fábrica de automóveis a se 
instalar no Estado. A primeira foi a Ford. A JAC será 
beneficiada com incentivos do Regime Automotivo 
Inovar-Auto e do programa estadual Pró-Auto. 

A capacidade da planta de Camaçari será de 100 
mil unidades anuais. O carro que será produzido na 
Bahia, um hatch, está sendo projetado para o mercado 
brasileiro e vai estar ao alcance do poder aquisitivo da 
população brasileira.
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Sr. Presidente, outro registro com viés no desen-
volvimento da economia baiana é a inauguração da am-
pliação do Terminal de Contêiner do Porto de Salvador. 

A ampliação do Terminal de Contêiner de Salvador 
fortalece a economia baiana. A inauguração aconte-
ceu na última sexta-feira e contou com a presença do 
Governador Jaques Wagner e do Ministro dos Trans-
portes, Paulo Sérgio Passos. 

O Tecon Salvador teve a capacidade de embar-
que e desembarque duplicada, o que possibilita a 
atracação dos maiores navios cargueiros do mundo e 
o transporte de 55 contêineres por hora. Com isso, a 
Bahia deve atrair novas cargas e recuperar o transporte 
de produtos que havia perdido para outros Estados, a 
exemplo das frutas do Vale do São Francisco. 

O Porto de Salvador é administrado pela Compa-
nhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), que 
deve terminar este ano com mais lucratividade. O Tecon 
é operado pelo Grupo Wilson Sons, que investiu R$ 160 
milhões nas obras de ampliação, modernização, dra-
gagem e aquisição de novos equipamentos. O espaço 
está equipado com dois cais em operação: o de Água 
de Meninos, que atende a embarcações de longo curso, 
e o de ligação, preferencial para navios de cabotagem.

Além da ampliação do Tecon, a cidade de Sal-
vador vai ganhar, no primeiro semestre de 2013, a Via 
Expressa, maior obra viária de uma capital em execu-
ção no País. Ela vai ligar a BR-324 ao terminal e am-
pliar ainda mais a capacidade de transporte do porto.

O Governo da Bahia e o Governo Federal estão 
de parabéns. Estas são conquistas que só foram pos-
síveis graças à capacidade de projetar o futuro pró-
ximo, de desenvolvimento e ampliação da economia, 
provocado por estes governos.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. SÉRGIO BRITO – V.Exa. me concede um 

aparte?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nes-

te momento não é permitido aparte. V.Exa. pode se 
inscrever.

O SR. DANIEL ALMEIDA – Lamento, Deputado 
Sérgio Brito. V.Exa. vai se inscrever e vai falar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para uma breve intervenção, ao ilustre 
Deputado Fábio Ramalho.

O SR. FÁBIO RAMALHO (Bloco/PV – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-
tou aqui como coordenador da bancada mineira para 
trazer a nossa insatisfação com o veto da Presidenta 
Dilma, que somente atendeu os Estados do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo.

Peço aos Parlamentares mineiros para apenas 
registrarem a presença e entrarmos em obstrução. Va-

mos demonstrar à Presidenta que não estamos satis-
feitos com a questão dos royalties do petróleo. Penso 
que os royalties pertencem aos brasileiros, que o pe-
tróleo é do Brasil e é dos brasileiros. A PETROBRAS 
pertence a cada brasileiro.

Penso que a Presidenta não agiu com justiça. 
Peço à bancada mineira que entre em obstrução hoje 
e amanhã, até que se resolva. Vamos pedir ao Presi-
dente Sarney que apreciemos e derrubemos esse veto, 
porque é um desrespeito a esta Casa, que votou, por 
maioria, para que tivéssemos uma melhor distribuição 
dos royalties do petróleo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, tem a palavra o ilustre Depu-
tado Afonso Hamm.

O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente em exer-
cício, Inocêncio Oliveira, agradeço pela concessão 
deste minuto.

Eu queria compartilhar com os meus colegas 
Deputados Federais, através da TV Câmara e demais 
meios de comunicação, a presença do Prefeito eleito 
de Pelotas, Eduardo Leite, um amigo, um político jo-
vem, mas com experiência legislativa como Vereador, 
juntamente com o Prefeito Fetter, na condição de Che-
fe de Gabinete e Secretário, com longa experiência.

Cumprimento V.Exas., dizendo da importância do 
Município de Pelotas, cujas cores do Xavante eu tive 
a oportunidade de defender ao me formar pela Uni-
versidade Federal de Pelotas, na nossa Faculdade de 
Agronomia Eliseu Maciel.

Venho cumprimentar também Rafael Amaral, 
Vereador eleito, que está aqui presente. Da coorde-
nação do nosso trabalho, ele passa agora à condição 
de legislador. Registro também a presença do Prefeito 
Jaime, de Arroio do Padre, e da comitiva que acom-
panha o Prefeito Eduardo Leite, recentemente eleito.

Pelotas é um Município importante da zona sul 
do Rio Grande do Sul, cujo cenário de desenvolvimen-
to está sendo retomado. Sua atividade econômica é 
baseada na área social, comercial e de serviços. Está 
havendo crescimento do polo naval, próximo a Rio 
Grande. O Município exerce atividade agrícola e prin-
cipalmente a de serviços. Pelotas tem mais de 330 mil 
moradores. É um Município onde eu tenho uma ativi-
dade muito forte do ponto de vista parlamentar. 

Há bem pouco tempo, tivemos uma audiência com 
o Ministro das Cidades Aguinaldo Ribeiro, que dará 
toda força e todo apoio para o Município de Pelotas. 

Saudações ao Prefeito eleito, que, em 1º de janei-
ro, estará certamente liderando o Município de Pelotas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para uma breve intervenção, ao ilustre 
Deputado Silas Câmara.

O SR. SILAS CÂMARA (PSD – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
um registro importante. Recentemente, no Estado do 
Amazonas, aconteceu um grande incêndio que atin-
giu 545 famílias na Comunidade Arthur Bernardes, 
no bairro São Jorge. Às famílias que tiveram prejuízo 
em decorrência desse acidente, minha solidariedade. 

Quero aqui enaltecer a iniciativa do Governa-
dor Omar Aziz e de toda a sua equipe, que criaram 
imediatamente uma ajuda chamada de assistência 
pós-desastre, dedicando a cada família – obviamente 
que isso não substitui o que tinham, principalmente o 
afeto ao lugar que moravam – 900 reais para pagar um 
pequeno aluguel e adquirir alguns pertences perdidos 
nesse incidente. Portanto, ao Governador Omar Aziz, 
que demonstra, com a sua equipe e a Primeira-Dama 
Nejmi Aziz, um compromisso social impressionante, 
meus parabéns pela iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Valmir Assunção, 
do PT da Bahia. 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna, no início da 
tarde, para fazer um registro.

Na importante cidade de Ibicoara, no Estado da 
Bahia, o então candidato Arnaldo Pires ganhou a elei-
ção, no mês de outubro, quando disputou a Prefeitura 
Municipal. Ele ganhou a eleição pelo trabalho que de-
senvolveu durante 8 anos à frente da Prefeitura – tra-
balho sério, comprometido, fortalecendo o Município, 
defendendo a população da cidade.

Qual a surpresa? Sempre pensei que as disputas 
políticas terminassem quando a eleição terminasse. Em 
Ibicoara, terminada a eleição, depois que foi derrotada, 
a Prefeita Sandra abandonou todo o serviço público da 
cidade, sem contar que abandonou a própria cidade. 
Ela teve o registro de candidatura indeferido no proces-
so eleitoral. Não conseguiu, enquanto Prefeita, duran-
te 4 anos, aprovar uma conta no Tribunal de Contas, 
o que fez com que tivesse muita dificuldade para ser 
candidata. Ela perdeu a eleição, abandonou a cidade, 
abandonou a educação, abandonou a saúde, e ago-
ra cria um clima na cidade, falando de Arnaldo Pires.

Ele ganhou a eleição legitimamente, foi Prefeito 
durante 8 anos, não tem nenhum processo no Tribu-
nal de Contas contra as contas do Município. Todas as 
contas foram aprovadas. Durante o período eleitoral, 
não houve nenhum processo na Justiça para impedir 
a candidatura dele. Agora, tentam caracterizá-lo como 

ficha suja, ou seja, alguém que não vai ser apto a as-
sumir o mandato no dia 1º de janeiro.

Sr. Presidente, isso tem que acabar na nossa po-
lítica. Quem ganhou a eleição ganhou a eleição, tem 4 
anos para governar o Município. É isso que aconteceu. 
O povo de Ibicoara escolheu o Prefeito sério, compro-
metido com os destinos do Município, lá da Bahia. Eu 
tenho a convicção de que ele vai honrar cada voto. Ele 
vai desenvolver um trabalho para fortalecer o Municí-
pio, do jeito que fez nos 8 anos em que o governou.

Para concluir, Sr. Presidente, eu quero afirmar 
que nós vamos pedir à Polícia Federal que faça uma 
investigação de todo esse processo no Município, jus-
tamente para podermos mostrar à cidade de Ibicoara 
que a Prefeita Sandra, que governou o Município du-
rante 4 anos, desviou recursos, utilizou mal os recur-
sos do Município.

É preciso que agora Arnaldo possa reconstruir 
a cidade. Nós vamos estar lado a lado com ele para 
a reconstrução da cidade. Esse é o compromisso que 
nós temos, é o compromisso de Arnaldo, que já este-
ve aqui em Brasília nos Ministérios tentando ver como 
nós podemos ajudar o seu governo, a partir de 1º de 
janeiro, a fortalecer o Município de Ibicoara.

Então, não adianta tentar criar o clima de que 
em Ibicoara o Prefeito Arnaldo não vai assumir. Vai 
assumir, sim, porque o povo de Ibicoara quis, porque 
o povo de Ibicoara o elegeu.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputados, surpreen-
deu-me, nesta semana, que a Prefeita de Ibicoara, San-
dra Vidal, derrotada na última eleição municipal, está 
tentando, através da imprensa, criar um factoide para 
justificar a derrota nas urnas, fazendo acusações sem 
provas de que o Prefeito eleito da cidade seria ficha 
suja, além de ameaçar a não entrega do mandato ao 
novo Prefeito. Vale lembrar que, durante o mandato 
de Sandra Vidal, todas as contas da Prefeitura forram 
reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios 
por indícios de irregularidades e desvio de dinheiro 
público. Vale ainda lembrar que a Prefeita Sandra Vidal 
teve seu registro de candidatura indeferido pela Justiça 
Eleitoral a pedido do Ministério Público.

Quero reiterar que Arnaldo Pires foi eleito Pre-
feito nas últimas eleições pelo reconhecimento do seu 
trabalho prestado durante os 8 anos que foi Prefeito 
(1997 a 2004) e, ao contrário da atual Prefeita, teve 
todas as suas contas aprovadas pelo o Tribunal de 
Contas. Ou seja, Arnaldo tem ficha limpa.

É preciso dizer que, após a derrota nas urnas, a 
Prefeita Sandra Vidal abandonou a cidade, suspenden-
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do todos os serviços à população, inclusive de saúde 
e educação, ainda que continue a receber os repasses 
dos Governos Federal e Estadual para tanto.

No que diz respeito às denúncias, farei solicita-
ção para que a Polícia Federal possa realizar todas as 
investigações, mas é preciso tranquilizar a população 
de Ibicoara, pois, a partir de janeiro, o Município terá 
um Prefeito sério que vai cuidar de reconstruir a cida-
de destruída pela administração desastrosa da atual 
Prefeita. Semana passada, o Prefeito eleito Arnaldo 
Pires esteve em Brasília nos Ministérios da Saúde e 
Educação em busca de recursos para o Município.

O nosso mandato está à disposição de Ibicoara 
para fazer com que a administração de Arnaldo leve 
desenvolvimento para o Município. 

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamen-
to seja divulgado no programa A Voz do Brasil e nos 
demais meios de comunicação da Casa.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Ronaldo Fonseca, 
do PR do Distrito Federal.

Em seguida, falará o Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. RONALDO FONSECA (Bloco/PR – DF. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para 
fazer uma reflexão sobre o relatório final da CPMI do 
Cachoeira, de que faço parte – não da quadrilha do 
Cachoeira, da CPMI.

O nosso Relator, Deputado Odair Cunha, está 
agora apresentando o relatório final, que está em fase 
de discussão, para ver se nós o aprovamos ou não. Eu 
já quero antecipar o meu voto, dizer que vou aprovar 
o relatório do nosso Relator, por algumas razões. Es-
tou ouvindo aqui o meu amigo Deputado Miro Teixeira 
se solidarizando, dizendo que vai também aprovar o 
relatório.

O relatório final de uma CPI, Sr. Presidente, tem 
que trazer a verdade real – a verdade real. E o nosso 
Relator, depois de exaustivo trabalho da sua equipe e 
também dos membros da Comissão, chegou à conclu-
são de que a verdade real está estampada no relatório.

Veja, Sr. Presidente, ele agora, atendendo até a 
apelos, retirou do relatório algumas pessoas que en-
tendeu poderiam ficar fora, como o Procurador-Geral, 
como um jornalista.

Agora, eu quero mais uma vez dizer que esse 
relatório final está apresentando a verdade real dos 
fatos, não as versões que querem dar. Vejam: por que 
o cidadão brasileiro muitas vezes não acredita em 
CPMI ou CPI? Por causa das disputas políticas que 
começam a ter campo em um trabalho investigativo 
tão sério como esses instrumentos. Hoje, por exem-

plo, estamos vendo lá na CPMI a disputa entre PT e 
PSDB. Eu não sou PT nem PSDB.

Vejam: o Relator, caminhando exatamente no seu 
estrito dever de reproduzir um relatório que correspon-
da à verdade real dos fatos, retirou do seu relatório, ou 
não colocou no seu relatório, o Governador do Distrito 
Federal, Agnelo Queiroz. Por que ele fez isso? Exata-
mente porque não foi provado – absolutamente não 
foi provado – que o Governador do Distrito Federal 
tenha algum liame, algum link com o Cachoeira ou a 
quadrilha do Cachoeira.

Ficou provado isso, Sr. Presidente. Inclusive, 
quando Agnelo Queiroz foi à Comissão, as perguntas 
feitas ao Governador não tinham nada a ver com a in-
vestigação da CPMI, com o objeto da CPMI. Ficaram 
fazendo perguntas de quando ele era Ministro do Es-
porte. Ele se pôs à disposição para responder a qual-
quer pergunta. Não havia perguntas a serem feitas em 
relação ao objeto da investigação.

Como o Relator vai incluir um governador só por 
causa de disputas políticas, Sr. Presidente? Eu estou 
vendo a tentativa de alguns membros da Comissão 
de incluí-lo. Dizem que teriam de incluí-lo, porque o 
relatório está favorecendo o PT. Não é por que ele é 
do PT! Eu não sou petista, Sr. Presidente, sou do PR 
– com muito orgulho, e estou fazendo aqui uma defesa 
do relatório final da CPMI, do Deputado Odair Cunha, 
porque estou vendo que ele está refletindo o que é 
real, a realidade dos fatos e não das versões.

Portanto, acertou o Relator em deixar o Gover-
nador Agnelo fora desse relatório.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Jair Bolsonaro, do 
PP do Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe de 3 minutos na 
tribuna.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acredito que 
todos os Parlamentares tenham recebido o convite do 
Presidente Marco Maia para participar, na próxima 
quinta-feira, da sessão solene de devolução simbólica 
dos mandatos dos Deputados Federais cassados de 
1964 a 1977 – e cita aqui –, período da ditadura militar.

Eu queria dizer ao Presidente Marco Maia que, 
primeiro, vou requerer audiência pública – espero que 
ele autorize – para lembrarmos aqui os mais de 130 
civis mortos por essa Esquerda que está no poder 
hoje em dia, entre eles Mário Kozel Filho, o Tenente 
Alberto Mendes Júnior, barbaramente torturado pelo 
grupo do Lamarca, não sem antes engolir o próprio 
escroto, mediante tortura. Queremos lembrar esses 
fatos para a sociedade porque a carga contra os mili-
tares é muito grande.
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Muitos desses Deputados, caso não fossem cor-
ruptos, caso não estivessem apoiando ideologias de 
Esquerda, de país onde nunca se admitiu liberdade 
em seu solo, isso não teria acontecido. O AI-5 adveio 
depois de a Esquerda ter, de forma maciça, implemen-
tado atos de terrorismo em nosso País.

Então, esse ato é mais uma provocação. Alguns 
Parlamentares, inclusive, apoiaram a tal da Comissão 
da Verdade. E o Governo tem medo da verdade. Se 
não fosse assim, teríamos uma comissão paritária e 
não sete, indicadas, obviamente, por Dilma Rousseff.

Pelo amor de Deus! Que moral tem Dilma Rous-
seff para falar em democracia, quando seu marido 
Carlos Araújo diz publicamente que passava a lua de 
mel roubando bancos, roubando armas em quartéis e 
roubando caminhões de carga na Baixada? Ou seja, 
Dilma Rousseff praticando latrocínio. Inclusive o carro-
-bomba, em São Paulo, que matou o Soldado Mário 
Kozel Filho, da VPR de Dilma Rousseff, teve uma morte.

O que o Parlamento quer? Presidente Inocêncio 
Oliveira, muitos da lista de cassados partiram dessa 
mesa que V.Exa. está ocupando agora, porque o Con-
gresso funcionava, não impedia as cassações. Fun-
cionava e até indicava nomes para serem cassados, 
nomes que não lhe interessava. Inclusive, por ocasião 
da anistia, os militares fizeram questão de que ela fosse 
ampla, geral e irrestrita, porque o partido dominante na 
época, o MDB, não queria que muitos exilados, ou me-
lhor, autoexilados, como o Brizola, voltassem para cá.

Agora, o que nós vemos aqui é mais um achinca-
lhe, mais uma humilhação em cima dos militares das 
Forças Armadas. Até parece que a Dilma Rousseff não 
comanda nada neste País. Daqui a pouco vão querer 
fazer uma sessão também de anistia a José Dirceu. 
Isso não está certo. Parece que eles querem lançar 
mais uma cortina de fumaça em cima dos seus correli-
gionários que estão sendo processados pelo Supremo 
Tribunal Federal.

Para concluir, Sr. Presidente, cito inclusive a ques-
tão agora do caso Rosemary, que nem entra na vida 
particular dela com o Lula, mas na influência que ela 
tinha de assaltar os cofres públicos.

Então, o Governo quer com isso aqui mais uma 
medida para fazer uma cortina de fumaça contra os 
desmandos do seu governo. Ainda bem que a Polí-
cia Federal está aí para mostrar o que esse pessoal 
queria fazer desde aquela época. Imaginem se esse 
grupo, esse bando que está no Governo hoje em dia, 
tivesse assumido o governo em 1964? Como estaría-
mos hoje? Com toda a certeza, todo mundo cortando 
cana. Lamento isso.

Vou requerer uma sessão solene para que nós 
possamos rememorar aqui os mortos vítimas da Es-
querda no passado.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Edinho Araújo, 
que dispõe de 3 minutos. Em seguida, ao Deputado 
Zé Geraldo.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para registrar 
dois fatos importantes. O primeiro deles é a pesquisa 
da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Ja-
neiro – FIRJAN, realizada em todo o Brasil com base 
em dados do ano de 2010. Mostra que a maioria dos 
Municípios de São Paulo tiveram um desenvolvimento 
de moderado a alto.

Quero destacar a posição de São José do Rio 
Preto, cidade de que tive a honra de ser Prefeito, de 
2001 a 2008, e onde traçamos um planejamento tan-
to da questão da infraestrutura, da água, quanto da 
questão da coleta e do tratamento de esgoto. Tivemos 
a oportunidade de resolver a questão do abastecimento 
regular da água no primeiro mandato e, no segundo, 
de 2005 a 2008, tratamos o esgoto em 100%. Fize-
mos uma estação de tratamento de esgoto, uma obra 
que hoje não se construiria nem por 500 milhões de 
reais e que na época, realizada com o financiamento 
do BNDES e da Caixa Econômica Federal, teve um 
custo de 120 milhões de reais.

Portanto, quero destacar que São José do Rio 
Preto volta à posição de segunda cidade, no Brasil, em 
qualidade de vida e em desenvolvimento, graças ao 
planejamento cuidadoso que fizemos durante o nosso 
período de governo.

Cumprimento os investidores e as empresas. Con-
sidero que, para o desenvolvimento, concorrem duas 
grandes forças, dois grandes pilares: o poder público 
e a inciativa privada, com seus trabalhadores. Portan-
to, é o poder público municipal fazendo a sua parte.

Registro, por outro lado, Sr. Presidente, que tra-
mita nesta Casa a Medida Provisória nº 579, que trata 
da questão da redução da tarifa de energia elétrica. A 
Presidenta da República anunciou recentemente uma 
redução da ordem de 20%.

Eu mantenho um canal estreito com os meus elei-
tores e com a população que represento nesta Casa e 
tenho recebido, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
inúmeras manifestações no sentido de que votemos a 
Medida Provisória nº 579. A redução da tarifa de energia 
vai significar novos empregos, vai representar desen-
volvimento para as diversas regiões do nosso País e 
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também uma economia considerável para o bolso das 
famílias operárias e da população em geral.

Portanto, quero deixar o registro dessa manifes-
tação que tenho recebido no sentido de que a Câmara 
dos Deputados aprecie essa matéria, votando a Medida 
Provisória nº 579, que vai significar desenvolvimento, 
mais progresso para as diversas regiões do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro 
o resultado de pesquisa da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, realizada em 
todo o Brasil com base em dados do ano de 2010, que 
mostra que a maioria dos Municípios paulistas apre-
senta nível de desenvolvimento de moderado a alto.

A pesquisa traz uma boa notícia para São José 
do Rio Preto, a capital do noroeste paulista, que volta 
a ocupar a segunda posição no ranking de melhores 
cidades para se viver no Brasil, posto que ocupava em 
2008, quando encerrei meu segundo mandato como 
Prefeito desse importante Município.

Os bons índices alcançados por Rio Preto de-
correm principalmente dos investimentos maciços 
nas áreas de água e esgoto, melhorando com isso 
os índices gerais de saúde e de qualidade de vida da 
população. Deve-se ainda à boa fase das empresas 
locais, coincidindo também com o crescimento do Bra-
sil, gerando empregos qualificados e maior renda para 
os rio-pretanos. E aos altos investimentos feitos pelo 
Governo Federal em obras de combate a enchentes, 
habitação e outros setores.

Das 645 cidades do Estado de São Paulo, 26,8% 
alcançaram o patamar de alto desenvolvimento. E entre 
os 100 melhores Municípios do País, São Paulo tem 
73 representantes na lista. Esperamos que os índices 
de excelência sejam mantidos e até melhorados nos 
próximos anos, pois isso significará aumento na qua-
lidade de vida da população.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta Casa 
tem a responsabilidade de decidir sobre a Medida Pro-
visória nº 579, que permite reduzir a conta de energia 
elétrica. O texto recebeu nesta fase final de tramita-
ção inúmeras emendas. A MP 579 prevê a renovação 
antecipada de concessões de empresas elétricas a 
vencer até 2017, com uma tarifa menor do que a atual.

Se aprovada esta MP, o Governo Federal prome-
te diminuir a conta de luz dos brasileiros em até 20%, 
em média, já no ano que vem, o que sem dúvida traria 
benefícios para o setor produtivo, para o comércio em 
geral e o consumidor residencial.

Segundo o empresário Paulo Skaf, Presidente 
da FIESP e líder da campanha pela redução do valor 
da energia, o custo médio da energia no Brasil está 
hoje em 90 reais por megawatt, sendo que 78% desse 
valor são referentes à amortização de investimentos 
feitos pelas concessionárias, mesmo decorridos 20 
anos das concessões. Isso eleva o custo da energia 
no Brasil em relação a países como Itália e Argentina.

Mantenho um canal permanente de comunicação 
com os meus eleitores e tenho recebido apelos para 
que votemos a favor da redução das contas de luz, pois 
a sociedade brasileira está convicta de que há margem 
para a queda de preço. A própria ELETROBRAS acaba 
de garantir a renovação antecipada das concessões 
que venceriam entre 2015 e 2017.

Peço aos nobres colegas que não deixem pas-
sar esta oportunidade histórica de fazermos justiça, 
garantindo um valor menor para a energia elétrica, 
item que tem peso expressivo na composição de cus-
tos de serviços e produtos, nas contas públicas e no 
orçamento dos consumidores brasileiros de todas as 
faixas de renda.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Zé Geraldo, do PT 
do Pará.

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, todos aqueles que me ouvem neste momento, 
vou registrar nesta tribuna pronunciamento – aproveito 
para dá-lo como lido – sobre o asfaltamento das duas 
grandes rodovias federais no Estado do Pará: a BR-163, 
Cuiabá-Santarém, e a Transamazônica.

Abertas nos anos 70 pelo Presidente Médici, fica-
ram totalmente abandonadas durante 20 anos e foram 
colocadas no PAC, ainda no Governo do Presidente 
Lula. Depois de muitas dificuldades de licenciamento, 
hoje as obras começam a destravar. Acredito que até 
o final de 2014 teremos asfaltada a BR-163, do Mato 
Grosso a Itaituba; e a Transamazônica, até 2016.

Conseguimos também federalizar um trecho de 
340 quilômetros da antiga PA-150, que vai se chamar 
BR-155 e que já está no PAC, no sul e sudeste do Pará, 
do Município de Redenção até Marabá.

Neste pronunciamento destaco a necessidade 
de os Ministérios dos Transportes e das Cidades cui-
darem daquilo que nós chamamos “vias marginais”. 
Em torno dessas rodovias, as cidades cresceram e 
as vilas também. Hoje, quando a rodovia atravessa 
a cidade – naquela rodovia passa o pedestre, passa 
o motoqueiro, passa o caminhoneiro, passam os que 
transitam com animais –, nós temos uma fábrica de 
acidentes. E as Prefeituras locais não têm recurso para 
fazer essas obras de adequação.
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Já que são rodovias que estão no PAC, já que o 
Governo Federal deve gastar de 5 bilhões a 6 bilhões 
de reais para asfaltar essas rodovias, nós precisamos 
fazer com que todas essas cidades – pelo menos as 
grandes vilas – tenham essas obras marginais, tenham 
essas obras de adequação, para que se possa evitar 
acidente de trânsito com morte e com pessoas que 
ficam para o resto da vida com sérias dificuldades.

Sr. Presidente, eu já dialoguei com o Diretor Na-
cional do DNIT, com o Ministério dos Transportes. Es-
pero que, em 2013, o Ministério possa encaminhar os 
projetos de adequação de vias marginais de todas as 
cidades em torno da BR-155, da BR-230, a Transama-
zônica e da BR-163, a Cuiabá-Santarém.

Peço a V.Exa., Sr. Presidente, ampla divulgação 
deste meu pronunciamento pelos meios de comuni-
cação desta Casa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
funcionários e todos aqueles que nos acompanham 
pelos veículos de comunicação da Casa, venho hoje, 
4 de dezembro, à tribuna desta Casa para falar de um 
problema grave que enfrentamos nas cidades e vilas 
às margens das rodovias federais do Estado do Pará: 
as travessias urbanas.

Historicamente, até o século XIX, no Pará, como 
em toda a Amazônia, as principais cidades, entre elas 
a Capital Belém, nasceram às margens dos grandes 
rios formadores das Bacias Hidrográficas Araguaia-
-Tocantins e Amazônica. Acontece que com a aber-
tura das grandes rodovias, começando pela Belém-
-Brasília, em fins da década de 50 e início da de 60 
do século XIX, e mais intensamente com a criação do 
Plano de Desenvolvimento Nacional, quando Ministé-
rio dos Transportes fomentou a expansão brasileira, 
culminando com as construções da Transamazônica 
e Santarém-Cuiabá, novos aglomerados urbanos co-
meçam a surgir ao longo dessas rodovias.

E como surgem esses centros urbanos, Sr. Pre-
sidente? Com exceção das agrovilas e agrópoles, sob 
a responsabilidade do INCRA, que até poderíamos 
contar com um mínimo de organização – se bem que 
sem nenhum planejamento para o futuro –, a maioria 
das vilas, hoje, muitas delas emancipadas, surgiu na 
total espontaneidade, sem nenhum planejamento de 
ruas e quase sempre nem respeitando as faixas de 
domínio das rodovias.

Assim nasceram os Municípios de Medicilândia, 
Placas, Novo Repartimento e tantos outros. Normal-
mente um cidadão instalava às margens da rodovia um 
negócio, um estabelecimento comercial para atender 

aos operários das empresas construtoras, o comércio 
prosperava, passava a ser ponto da Transbrasiliana 
– única empresa de ônibus da região, na época da 
abertura –, depois o movimento era seguido por outras 
pessoas e assim, dentro de poucos meses, já estava 
instalada uma pequena vila que crescia de forma de-
sorganizada dia após dia.

Senhoras e senhores, não é difícil imaginar como 
a população dessas vilas e cidades sofreram por déca-
das com as consequências do tráfego dessas rodovias. 
Poeira intensa nos meses de verão e lama, mas muita 
lama mesmo, nos períodos chuvosos. Hoje a realidade 
dessas vilas começa a mudar. Naquelas localidades 
onde o asfalto já chegou, a poeira e a lama diminuíram 
bastante. No entanto, o perigo iminente de acidentes 
preocupam os moradores desses centros urbanos e 
alerta-nos para uma tomada de posição firme em di-
reção a uma urgente e bem planejada readequação 
desses espaços urbanos cortados por rodovias.

Sr. Presidente, esta luta já foi deflagrada. Da 
mesma forma pela qual toda a minha vida política 
dediquei boa parte das minhas ações, principalmen-
te relacionado à minha vida parlamentar, em buscar 
melhores condições de trafegabilidade para essas ro-
dovias – lutas que não foram em vão graças ao apoio 
de muitos, de outros incansáveis lutadores e lutadoras, 
principalmente aquelas pessoas que participaram ati-
vamente das várias e várias manifestações para hoje 
podermos contar com o asfaltamento de vários trechos 
das rodovias Transamazônica e Santarém-Cuiabá, 
bem como a federalização da BR 155 –, lutarei pela 
melhoria dessas travessias urbanas.

E esta luta deverá também ser uma bandeira 
de todos os prefeitos, vereadores e toda a sociedade 
afetada por essas rodovias. Porque como bem sabe-
mos, Sr. Presidente, se por um lado a pavimentação 
dessas rodovias melhora a vida de todos nós, é ver-
dade também que se não forem tomadas medidas de 
segurança, principalmente nas travessias das vilas e 
cidades, muitos acidentes poderão ocorrer.

Daí a necessidade urgente de construções de 
vias marginais, além de passeios para pedestres e ci-
clofaixas ou ciclovias, para que a vida dos moradores 
dessas localidades não seja tão afetada pelo aumento 
de fluxo dessas rodovias.

A ideia é de que o próprio Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) faça a altera-
ção dos projetos executivos desses trechos urbanos, 
dotando-os de toda a infraestrutura aqui já mencionada 
para a garantia de trafegabilidade com segurança e, 
em seguida, execute as obras necessárias.

Por que o DNIT? Primeiro, porque todos os pro-
jetos de construção de rodovias já deveriam prever 
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essas melhorias, tendo seus projetos executivos dis-
cutidos e negociados com a comunidade afetada, além 
disso, as obras de pavimentação estão em andamen-
to, o que facilitaria muito a execução por esse órgão 
já que bastaria um termo aditivo até o limite de 25% 
o que fosse necessário para a execução das melho-
rias. Segundo, porque essas localidades e nem seus 
Municípios têm condições para arcar com recursos 
próprios a construção de vias marginais capazes de 
controlar o acesso com segurança das atividades lin-
deiras às rodovias. E, terceiro, porque entendo que é 
de responsabilidade do ente federal a execução des-
sas obras, por meio de construção direta ou através 
da celebração de convênios.

Por isso, já estamos fazendo gestões no Minis-
tério dos Transportes e DNIT para que sejam feitas as 
alterações dos projetos desses trechos e suas obras 
executadas concomitantemente com a construção 
das rodovias, bem como solicitando ao Ministério do 
Planejamento que seja feito o reajuste das dotações 
orçamentárias capazes de garantir as construções 
dessas vias urbanas.

Havendo impossibilidade de esses órgãos to-
carem essas obras, procuraremos o Ministério das 
Cidades para que nos apresente uma solução para 
o problema, o que poderia ser feito através da apre-
sentação de projetos pelos Municípios atravessados 
pelas rodovias.

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

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Paulo 
Feijó, do PR do Rio de Janeiro.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, durante os últimos meses, desta tribuna, 
bati muito na tecla dos royalties do petróleo. Felizmen-
te, acreditamos que essa questão esteja resolvida.

Agora, Sr. Presidente, vejo outra prioridade de 
grande importância para o Estado do Rio de Janeiro 
e, com certeza, para o Brasil, a questão da BR-101, 
uma das mais importantes rodovias do nosso País, 
que está matando gente todos os dias em decorrência 
dos acidentes que inevitavelmente acontecem todos 
os dias naquela rodovia.

Esse processo de privatização não chegou ainda 
à BR-101, muito embora os pedágios já sejam cobra-
dos há muitos anos, desde quando essa rodovia foi 
concedida. A empresa Autopista Fluminense não está 
nem aí para o contrato que assinou com o Governo 
Federal. Nós lamentamos. As obras enganadoras fei-
tas às margens daquela rodovia acontecem em ritmo 
muito lento.

É lamentável que o Governo Federal não tenha 
instrumentos para fazer uma cobrança em relação a 
esse cronograma dessa obra de fundamental impor-
tância para o Brasil.

A empresa não está nem aí. Ela ignora o Governo 
Federal. Ela ignora a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres. E as pessoas continuam morrendo diaria-
mente naquela rodovia.

Então, eu vou fazer desta tribuna um instrumento 
quase que diário de cobrança, para ver se o Governo 
Federal, através da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, faça a devida cobrança e consiga se impor 
em relação a essa empresa que tem sido muito irres-
ponsável e desumana.

Sr. Presidente, uma das principais rodovias fede-
rais do País não pode continuar todos os dias matan-
do gente. É o que nós estamos vendo, infelizmente, 
na BR-101.

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

do a palavra para uma breve intervenção, pela ordem, 
ao ilustre Deputado Jutahy Junior, do PSDB da Bahia.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio Oli-
veira, nós, que fazemos vida pública, ao conversarmos 
com a população permanentemente, percebemos que 
há um início muito claro de sentimento de mudança 
na nossa população.

A população cansou desse modelo petista de go-
vernar, em todos os sentidos, desde o episódio triste, 
vergonhoso de transferência de dinheiro público para 
tentativa de comprar o Parlamento, o mensalão, até a 
ineficiência administrativa em tantos aspectos, com a 
questão da economia parando com o decepcionante 
PIB de 1% e também com o aparelhamento do Estado 
da forma mais vergonhosa, como está acontecendo 
neste episódio da Chefe de Gabinete da Presidência 
da República em São Paulo, aparelhando as agências 
reguladoras.

Esse sentimento de mudança vai se aprofundar, 
porque o Brasil não deseja mais esse modelo – um mo-
delo que prejudica as nossas instituições, enfraquece a 
nossa economia e dificulta os investimentos. Isso está 
gerando consequências gravíssimas em vários setores.

No setor do petróleo, com a mudança absurda e 
irresponsável, o maior crime contra a economia nacio-
nal, da Lei do Petróleo, quando nós tínhamos o cresci-
mento do PIB de 2% para 12% com o regime anterior, 
e há 4 anos não aumentamos a nossa produção; com a 
desorganização do setor elétrico do nosso Brasil; com 
a situação hoje de importação de gasolina, com índices 
como nunca tivemos nos últimos anos. Tudo isso é o 
modelo que o PT está aplicando para o nosso País. E 
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isso o Brasil vai consolidar em 2014, num sentimento 
de mudança – e mudança contra o estilo do PT.

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Ma-
noel Junior, do PMDB da Paraíba. S.Exa. dispõe de 3 
minutos na tribuna.

O SR. MANOEL JUNIOR (PMDB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Parlamentares, senhores da imprensa, servidores 
desta Casa, venho à tribuna nesta tarde para reafirmar 
o meu compromisso com os Municípios brasileiros e 
com os Estados da Federação ditos “não produtores” 
e para dizer ao Brasil e à Paraíba que, mesmo sendo 
da base de sustentação da Presidente Dilma Rousseff, 
irei aqui me posicionar contrariamente à decisão de 
S.Exa. de vetar um dispositivo importante do relatório 
aprovado pelo Congresso Nacional, Senado e Câmara, 
e que foi resultado do sentimento da grande maioria. 

Sr. Presidente, V.Exa. também é de um Estado que 
não recebe royalties do petróleo ou que recebe muito 
pouco, enquanto apenas dois Estados e uns poucos 
Municípios privilegiados recebem fortunas que advêm 
de uma riqueza que não é apenas do Rio de Janeiro e 
do Espírito Santo, mas também da Nação. 

Entendo que, hoje à noite, a bancada paraibana 
também se posicionará em relação ao veto da Presi-
dente Dilma. Espero que esta Casa faça a revisão, o 
que faz parte da democracia, e porque, principalmen-
te, estaremos exercendo o direito da maioria, do povo 
brasileiro, ao fazer com que essas riquezas sejam dis-
tribuídas de forma equitativa e equilibrada, a favor da 
educação e da saúde do nosso povo, para todos os 
27 Estados da Federação.

Sr. Presidente, quero também fazer um apelo ao 
outro lado da rua, ao Poder Executivo, à Presidente 
Dilma, ao Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Fi-
lho – membro do meu partido –, à equipe financeira 
do Governo Federal, àqueles que tratam do planeja-
mento e, principalmente, das finanças do nosso País, 
Deputado Fábio, para que socorram os agricultores, 
com quem aqui me solidarizo. 

É preciso que tenham um olhar diferenciado para 
os pequenos e médios produtores rurais do Nordeste 
brasileiro, da região mais pobre deste País, do Semi-
árido nordestino, que tiveram de penhorar o seu pe-
dacinho de chão e hoje estão tendo a dívida executa-
da pelo Banco do Nordeste. De cerca de 5 bilhões é 
a dívida agrícola dos pequenos e médios produtores 
rurais deste País. Pelo menos é a estimativa da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do Estado da Paraíba. 
Estive hoje com o Presidente da Federação, o nosso 

companheiro Mário Borba, ex-Prefeito, também mu-
nicipalista, que me falou da sua preocupação. Agora 
eles estão reunidos no Palácio do Planalto com o Mi-
nistro Gilberto Carvalho. E espero que desta reunião 
saia efetivamente uma sinalização. 

Recebi do Líder José Múcio Monteiro, no primei-
ro ano do meu mandato, em 2007, a incumbência de 
relatar proposta de recomposição da dívida agrícola 
dos agricultores do Brasil. Infelizmente, aquela medi-
da provisória restringia os grandes débitos, mas há 
necessidade de se tomar uma providência definitiva. 
Os pequenos e médios produtores rurais do Nordes-
te brasileiro, Deputado Fernando Marroni, estão com 
suas pequenas propriedades e seus bens indisponíveis. 
Isso, sem dúvida nenhuma, não só aumenta o fracas-
so da agricultura nordestina, já combalida pela ques-
tão climática, mas também e principalmente dificulta 
o crescimento e o desenvolvimento da agricultura na 
região mais pobre deste País, que quer se sobressair, 
a nossa Região Nordeste. 

Muito obrigado pelo tempo concedido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira ) – Com 

a palavra o Deputado Fábio Ramalho.
O SR. FÁBIO RAMALHO (Bloco/PV – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais 
uma vez, estou aqui para convocar as bancadas dos 
25 Estados para amanhã, às 10 horas, nos reunirmos 
na sala do Presidente Sarney. Esperamos levar todos 
os Deputados, inclusive os Deputados Manoel Junior 
e Paulo Maluf, a fim de exigir a apreciação desse veto. 

É um absurdo para o Brasil. Queremos justiça 
e distribuição dos royalties do petróleo para todos os 
brasileiros. A PETROBRAS pertence ao Brasil e aos 
brasileiros.

Espero que possamos apreciar esse veto, que é 
uma injustiça contra o povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Ângelo Agnolin, do 
PDT de Tocantins.

O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dentro 
do mesmo raciocínio em relação à discussão e de-
liberação sobre os vetos, eu tive o cuidado de fazer 
um levantamento, ontem, dia 3, e identifiquei 145 ve-
tos aguardando leitura e 3.060 vetos prontos para a 
pauta, o que confirma explicitamente um desrespeito 
ao texto constitucional: se a Constituição determina 
inclusive prazo para que os vetos sejam apreciados e 
votados, apenas por uma questão infraconstitucional 
entendeu-se que compete ao Presidente do Congresso 
decidir quando esse veto está efetivamente publicado, 
mesmo que, no nosso entender, ele está publicado no 
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instante em que é publicado no Diário Oficial, seguido 
do veto feito pela Presidência.

Acho que a matéria mais importante deste Parla-
mento, até para convalidar as deliberações deste Par-
lamento, é efetivametne discutir e definir como serão 
feitas as votações, as discussões sobre os vetos. Até 
porque, sem isso, o nosso papel perde importância, 
perde significância e torna-se quase subserviente.

Por isso, entendo, solicito, recomendo e me coloco 
ao lado dos que se propõem a fazer essa discussão e 
esse enfrentamento. Se ao Presidente Sarney compete 
a publicação e a leitura, precisamos que ele entenda 
que a apreciação do veto é legítima dos Parlamenta-
res, assim como entendo que também é constitucional 
e legítimo a Presidenta fazer os vetos. Porém, não po-
demos ficar sem a oportunidade de fazer nossa ava-
liação do respectivo veto, sob pena de ficarmos aqui 
legislando, as matérias são engavetadas, ficam sob a 
guarda do Presidente do Congresso, e nada mais acon-
tece, como ocorrera recentemente com duas matérias 
altamente relevantes. Lá está vetado parte do Código 
Florestal, que foi ampla e exaustivamente discutido 
por esta Casa, votado e deliberado pela soberania do 
Congresso, da Câmara dos Deputados, e está lá sob 
a guarda do Presidente do Congresso.

E agora temos a questão dos royalties, extremamente 
importante para o Brasil inteiro. Mais uma vez ficará sobre 
a mesa do Presidente do Congresso, e nós não teremos, 
então, oportunidade de ver nem com validade nem inva-
lidada a deliberação deste Parlamento, que é soberano, 
segundo a própria Constituição, que assim determina.

Por isso, Sr. Presidente, acho que é imperativo, 
neste momento, para vermos validadas as delibera-
ções desta Câmara e deste Congresso, que tenhamos 
uma determinação de como serão apreciados os vetos 
oferecidos pela Presidenta da República, sob pena de 
estarmos aqui apenas fazendo de conta que estamos 
legislando, e só é validado aquilo que interessa efeti-
vamente à Presidência da República.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Francisco Praciano, do PT do Amazonas.

O SR. FRANCISCO PRACIANO (PT – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Quero fazer um convite aos companheiros mem-
bros da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. 
Às 17h30min, faremos a última reunião do ano, com o 
objetivo de tratar da nova coordenação, ter uma avaliação 
das ações da Frente Parlamentar de Combate à Corrup-
ção e discutir uma pauta de ação para o ano de 2013.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Benedita da Silva, 
do PT do Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe de 3 minutos 
na tribuna.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, há 20 anos, a Organização das Nações 
Unidas estabeleceu o Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência, no intuito de dar visibilidade e possi-
bilitar discussões sobre seus direitos e necessidades. 

Em alusão a essa data, está sendo realizada 
em Brasília esta semana a 3ª Conferência Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que retrata, 
por meio da Convenção sobre os Direitos das Pesso-
as com Deficiência, o olhar da ONU sob novas pers-
pectivas e desafios. Cerca de 900 delegados e 1.500 
pessoas com deficiência participam desses debates 
voltados para eixos relativos à educação, ao esporte, 
ao trabalho, à reabilitação profissional, à acessibilida-
de, à comunicação, ao transporte, à moradia, à saúde, 
à segurança, ao acesso à justiça, ao padrão de vida e 
à proteção social adequada.

Essa ação, Sr. Presidente, é promovida por meio 
do Plano Viver sem Limite. A Secretaria de Direitos 
Humanos conta com 15 Ministérios e contribuições 
da sociedade civil para ações integradas.

Quero parabenizar nossa Ministra da Secretaria 
de Direitos Humanos, Maria do Rosário, uma pessoa 
comprometida com as causas de direitos humanos, que 
diz que o Brasil está realizando o maior movimento mun-
dial de direitos humanos de pessoa com deficiência. E 
é verdade. Felizmente, nosso País tem caminhado para 
superar as diferenças, em todos os sentidos, além de 
trabalhar em favor da integração e superação de limites, 
dando oportunidade e acessibilidade a todos.

Sr. Presidente, hoje, 45 milhões de pessoas no 
Brasil se declaram possuir algum tipo de deficiência, 
segundo o IBGE. A proposta do Programa Viver sem 
Limite é no sentido do Governo Federal, dos Estados 
e Municípios articularem políticas públicas de acessibi-
lidade à educação, inclusão social e atenção à saúde.

No meu Estado do Rio de Janeiro, 24% da po-
pulação possui algum tipo de deficiência. 

Estive presente na Conferência Estadual e pude 
ver a contribuição que a nossa delegação, composta 
por 74 delegados titulares entre sociedade civil e Go-
verno, poderá apresentar.

Aproveito a oportunidade para dizer que o Dia 
da Acessibilidade também está sendo comemorado 
nesta Casa, com a exposição do trabalho artístico e 
cultural realizado por pessoas com deficiência. Para-
benizo a iniciativa desta Casa, que há 9 anos criou o 
Programa de Acessibilidade. Dessa forma, a Câmara 
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dos Deputados vem criando a estrutura necessária e 
acessibilidade àquelas pessoas que aqui trabalham ou 
nos visitam. Essas medidas são exemplo de respon-
sabilidade social, que visam combater as desigualda-
des sociais ainda existentes. Aos poucos, contribuem 
para eliminar os preconceitos na nossa sociedade. 
Valorizar o ser humano significa superar barreiras e 
reafirmar os direitos das pessoas com deficiência. 
Continuemos assim.

Tenho certeza de que o Rio de Janeiro fará sua 
parte nesse plano de execução nacional, tornando as 
92 cidades do Rio de Janeiro uma “feliz-cidade”.

Parabéns, Ministra Maria do Rosário, por sua per-
tinaz ação para que os direitos humanos sejam para 
todos e todas. Vamos viver sem limites nas diferenças, 
sem barreiras nas dificuldades.

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

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Paulo 
Foletto, do PSB do Espírito Santo. S.Exa. dispõe de 3 
minutos na tribuna.

O SR. PAULO FOLETTO (PSB – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas De-
putadas e Deputados, eu quero registrar que, ontem, 
por volta de 9h30min, atracou no Porto de Vitória o 
primeiro navio da temporada de cruzeiros, o primeiro 
que levou turistas para Vitória, no Espírito Santo, para 
mostrar as belezas naturais do nosso Estado.

Isso chegou a ser questionado. Inclusive, saiu na 
imprensa que, neste ano, não seria possível a nenhum 
navio atracar, por causa da obra que está sendo feita, 
para aumento dos cais 101 e 102.

Parabenizo a direção da CODESA, na pessoa do 
seu Presidente, o Sr. Clóvis Lascosque, que defendeu 
essa obra. Houve um questionamento do Tribunal de 
Contas da União – TCU. E o nosso Presidente, técnico 
da área, trabalha na engenharia portuária há mais de 
20 anos, pessoalmente fez a defesa da necessidade 
e da legalidade da obra.

O TCU, em consenso, acabou liberando a rea-
lização da obra. A empresa carioca, que começou a 
obra em fevereiro, já finalizou grande parte do traba-
lho, e pôde ser feita a atracação do primeiro navio que 
trouxe turistas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lembro 
que está programada para depois de amanhã, quinta-
-feira, a publicação do novo marco regulatório. A pró-
pria Presidenta Dilma vai trazer a conhecimento pú-
blico o novo marco regulatório da administração das 
Companhias Docas.

Nós temos um sistema portuário que pode trazer 
um dinamismo muito grande à economia brasileira no 
que diz respeito ao comércio exterior. O Espírito Santo, 

que é meu Estado, é um Estado virtuoso nisso. Nosso 
PIB está agregado à nossa virtude de trabalhar o co-
mércio exterior. Nosso sistema portuário é fundamental 
para o desenvolvimento econômico do Estado, para a 
manutenção do equilíbrio econômico do Estado.

E a nossa Presidenta, depois de amanhã, com a 
participação efetiva do nosso Ministro Leônidas Cristi-
no, vai dar publicidade ao novo marco regulatório, para 
modernizar a administração portuária brasileira, que 
precisa ser mais dinâmica – quando a comparamos à 
administração privada, vemos que ela está muito atrás.

Registro a coragem da Presidenta, que pegou 
esse tema, que ficou dormindo por anos e anos a fio. 
Saiu no Valor Econômico, recentemente, um artigo do 
ex-Ministro Delfim Netto em que elogia a atitude da Se-
cretaria de Portos e do Governo da Presidenta Dilma.

Enfim, nós estamos muito felizes com isso. Eu 
parabenizo novamente a Presidenta e a Secretaria de 
Portos pela obra no Espírito Santo, pelo desenvolvi-
mento do sistema portuário do Espírito Santo – outros 
investimentos estão para acontecer, como aprofunda-
mento do calado e escora da beira-mar, no centro de 
Vitória – e, principalmente, pelo novo marco regulató-
rio, que deve ser publicado na quinta-feira, trazendo 
dinamismo e modernização à administração portuária 
pública brasileira.

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

uma breve intervenção, concedo a palavra pela ordem 
ao ilustre Deputado Danilo Forte, do PMDB do Ceará.

O SR. DANILO FORTE (PMDB – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Inocêncio Oliveira, quero parabenizar a Comissão Par-parabenizar a Comissão Par-
lamentar Memória, Verdade e Justiça, na pessoa da 
Deputada Luiza Erundina, essa “paraibana arretada” 
que enche de orgulho a Nação Nordeste, pela iniciati-
va de promover a realização de sessão solene nesta 
Casa, na quinta-feira, para, em ato solene, fazer a de-
volução simbólica dos mandatos dos Parlamentares, 
mandatos cassados sem processo, sem julgamento, 
de forma truculenta e arbritrária, emblemática da di-
tadura, entre 1964 e 1977.

São 173 brasileiros que terão a sua dignidade 
restituída. Entre eles sete cearenses, sete conterrâ-
neos meus: os Deputados Adahil Barreto Cavalcanti, 
Expedito Machado da Ponte, João Simões, José Pa-
lhano de Sabóia, Martins Rodrigues, Moysés Pimentel 
e Padre Vieira.

Quero daqui prestar uma homenagem especial a 
todos, e o faço na pessoa do grande líder e emblemá-
tico fundador do MDB no Estado do Ceará, Deputado 
Martins Rodrigues, que por duas vezes foi vítima do 
arbítrio na ditadura militar.
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Martins Rodrigues nasceu em Quixadá, em 2 de 
setembro de 1901. Com 21 anos de idade formou-se 
em Direito, elegendo-se Deputado Estadual em 1925, 
com 24 anos de idade. O Movimento de 1930, que 
suspendeu o funcionamento dos órgãos legislativos, 
extinguiu sua cadeira de Deputado Estadual, conquis-
tada nas urnas. 

Competente e talentoso, firmou-se como advo-
gado em Fortaleza, onde sua banca era uma das mais 
respeitadas, ocupando também as Secretarias do In-
terior e Justiça e da Fazenda. Martins Rodrigues só 
retornaria à política partidária em 1945, com o desmo-
ronamento da ditadura do Estado Novo. Em princípio, 
abstém-se de disputas eletivas, mas a vocação política 
e o compromisso com a vida pública falam mais alto 
e, em 1954, se elege Deputado Federal pelo PSD – 
sendo, por quatro legislaturas consecutivas, uma voz 
respeitada nesta Casa, pelo seu saber jurídico e pela 
seriedade política. Foi no âmbito federal, além de De-
putado, também Ministro da Justiça, em 1961, e, nesta 
Casa, exerceu a Liderança do PSD – até a extinção 
do partido pelo golpe militar de 1964. 

O arbítrio lhe atinge mais uma vez em 16 de ja-
neiro de 1969, com a cassação de seu mandato de 
Deputado Federal e a suspensão, por 10 anos, de seus 
direitos políticos, pelo Ato Institucional nº 5, de 13 de 
dezembro de 1968. 

Na próxima quinta-feira, a memória de Martins 
Rodrigues, que faleceu em Brasília, em 24 de junho 
de 1976, será relembrada por este ato solene simbo-
lizando a devolução de seu mandato. 

Sr. Presidente, gostaria de pedir a V.Exa. que 
autorizasse a publicação, em todos os órgãos de di-
vulgação desta Casa, dessa brilhante vitória e desse 
reconhecimento que a Câmara dos Deputados faz a 
esses mártires brasileiros que lutaram pela liberdade 
e pela democracia que temos hoje no nosso País.

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

cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Fer-
nando Marroni, do PT do Rio Grande do Sul. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, aqueles que nos assistem, frequen-
temente nós temos acompanhado manchetes de jor-
nais e noticiários sobre a preocupação com o cresci-
mento do PIB em 2012 e também, antecipadamente, 
com o desempenho da economia internacional e do 
Brasil em 2013.

Aliás, a Oposição vem fazendo dessas perspec-
tivas, ou dessas notícias, a sua plataforma para en-
frentar Dilma Rousseff em 2014. Foi o que definiu o 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao lançar a 
candidatura de Aécio Neves no último fim de sema-
na. Falou que a forma de enfrentamento adotada pela 
Presidenta Dilma estará calcada na economia. Mas, 
para desespero da Oposição, nós temos que dizer, alto 
e bom som: o Brasil cresceu em média 4,2% ao ano.

Em 2012, não tivemos o tal crescimento espe-
tacular, mas o Brasil vem numa linha continuada de 
aumento da riqueza interna e de diminuição das de-
sigualdades sociais. O País tinha 38% da sua popula-
ção na classe média em 2003 e hoje alcança os 53% 
– mais da metade da população brasileira está inclu-
ída na classe média. E, como diz a Presidenta Dilma, 
nós precisamos continuar trabalhando e distribuindo 
renda, para que o Brasil seja um país cujo povo esteja 
incluído na classe média.

Penso que um grande legado que nós daremos ao 
povo brasileiro está exatamente na posição assumida 
pela Presidenta Dilma sobre os royalties do petróleo. 
Posição essa, aliás, que atende a uma reivindicação 
muito cara para a União Nacional dos Estudantes – 
UNE, a primeira organização da sociedade civil que 
lançou a bandeira da destinação de 100% dos royalties 
do petróleo para a educação. Esta é uma forma de o 
Brasil fazer a transição, para ser um país desenvolvi-
do tecnologicamente, para ser um país de inovação: 
fazendo com que todos tenham acesso à pré-escola, 
com que a escola seja de tempo integral e com que 
50% dos jovens brasileiros entrem nas universidades 
públicas. Este é o grande legado que a nossa geração 
pode deixar para as futuras gerações do povo brasileiro.

Portanto, quero cumprimentar a Presidenta Dilma 
por sua sabedoria, ao fazer um veto cirúrgico ao pro-
jeto dos royalties do petróleo e ao remeter novamente 
a esta Casa, para aprovação, um novo projeto de lei, 
que prevê que daqui para a frente os royalties do pe-
tróleo serão integralmente destinados para a educação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, são fre-
quentes as manchetes na imprensa em tom de preo-
cupação com relação ao índice de crescimento eco-
nômico com que o Brasil deverá fechar 2012.

É evidente que houve este ano uma redução no 
ritmo de aceleração da economia, se compararmos 
com anos anteriores. Desde 2006, por exemplo, temos 
avançado em média 4,2% ao ano.

No entanto, não tão comuns são as notícias que 
dão destaque ao quanto o Brasil já avançou no combate 
à pobreza e às desigualdades sociais, desafios ainda 
mais importantes para um país do que o de promover o 
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crescimento econômico. Sobre isso, ontem, o presidente 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Marcelo 
Neri, foi muito feliz ao afirmar que o desenvolvimento 
brasileiro é mais qualificado que o de outros países 
do BRICS, que neste momento possuem índices de 
crescimento da economia superiores aos brasileiros.

Disse o Presidente do IPEA: “O Brasil optou por 
um crescimento com mais qualidade. Não se trata de 
um crescimento espetacular, mas é inclusivo, susten-
tável e percebido pelas pessoas”.

E a razão para este desenvolvimento com quali-
dade, constatado diariamente pelos brasileiros e con-
firmado pelo IPEA, está justamente no modelo que 
o Governo brasileiro adotou para que a economia 
crescesse em conjunto com a melhoria de vida das 
pessoas. Em vez de apostar todas as fichas em um 
tipo de expansão que privilegiasse apenas a indústria 
de exportação, por exemplo, o Brasil partiu para uma 
política de atração de investimentos, incentivo às in-
dústrias e qualificação da infraestrutura, dentre outras 
áreas, mas sem esquecer também dos pequenos em-
preendedores, da formalização dos empregos e da 
capacitação dos trabalhadores. Tudo isso, somado a 
programas de expansão da renda, possibilitou que os 
brasileiros passassem a ter ganhos reais, com capaci-
dade para melhorar sua vida e fazer a economia girar, 
beneficiando a todos.

Outro ponto fundamental: as acertadas políticas 
sociais, as quais distribuem a riqueza do País entre 
aqueles que precisam do Governo para encontrar o 
suporte necessário, para que possam dar condições 
dignas às suas famílias, estudar e entrar no mercado 
de trabalho pela porta da frente, com uma ocupação 
formal e de carteira assinada. Isso faz toda a diferença.

Ou seja, conforme disse o Presidente do IPEA, o 
Brasil pode até crescer em ritmo menor que o BRICS, 
mas o faz com qualidade porque não concentra seu 
modelo de desenvolvimento econômico e social em 
uma única aposta. Estamos dividindo para crescer firme 
e sustentavelmente, sem vulnerabilizar a população.

Tamanha é a importância desse comprometimen-
to brasileiro com o crescimento de forma responsável 
que a prova do acerto está em alguns números. Em 
2002, por exemplo, a classe média representava em 
nosso País 38% da população. Já a expectativa para 
este ano é de que alcance 53% da população, pesso-
as que ascenderam das camadas mais pobres e que 
hoje fazem parte de uma fundamental parcela da po-
pulação que tem casa e emprego e, assim, mantém o 
consumo e faz a economia girar.

Portanto, Sr. Presidente, não vejo com preocupa-
ção esta queda momentânea no ritmo de crescimento 
brasileiro. Afinal de contas, sabemos todos que nesta 

última década encontramos o caminho certo, o caminho 
que está fazendo o Brasil figurar entre as economias 
mais importantes do planeta, sem esquecer que isso 
pouco importa se o seu povo não viver dignamente.

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

o prazer de anunciar, visitando a Casa do Poder Legis-
lativo do Brasil, a Casa do povo brasileiro, a presença 
do ilustre Prefeito de Itapeva, Estado de São Paulo, 
Roberto Comeron, a quem saúdo neste instante de-
sejando muitas felicidades na sua estada em Brasília. 
Que possa conseguir os recursos fundamentais para 
as obras de infraestrutura de seu Município.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Décio Lima, do PT de Santa Catarina.

O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao tempo em que 
a Presidenta Dilma, junto com todos os entusiastas 
desse modelo de desenvolvimento sustentável, desse 
modelo de inclusão social, comemora hoje a entrega 
de 1 milhão de unidades do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, trago à apreciação de V.Exa. um registro 
acerca da ampliação da Ação Brasil Carinhoso. 

A Ação Brasil Carinhoso pretendia atingir as 
crianças no limite da pobreza de até 6 anos. Essa 
ação foi ampliada para famílias com jovens de até 15 
anos. Vamos tentar alcançar 8,1 milhões de crianças 
e adolescentes, num total de 16,4 milhões pessoas.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recebemos 
recentemente mais uma grande notícia para o Brasil: a 
ampliação da Ação Brasil Carinhoso. Agora, além de 
atender famílias que vivem na extrema pobreza com 
crianças até 6 anos, a Ação será ampliada para famí-
lias com jovens de até 15 anos. Com a abrangência 
maior do Brasil Carinhoso, serão alcançadas 8,1 mi-
lhões de crianças e adolescentes, beneficiando 16,4 
milhões de pessoas.

A Presidenta Dilma Rousseff anunciou a amplia-
ção, na última semana, e classificou a iniciativa como 
a mais forte de combate à pobreza extrema no Brasil, 
que tem como objetivo retirar 16 milhões de brasilei-
ros da pobreza.

O Brasil Carinhoso teve sua lei sancionada pela 
Presidenta Dilma em outubro. A lei que criou a Ação 
foi lançada em maio deste ano e institui o Benefício de 
Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância, 
estabelecendo a complementação da renda mensal de 
famílias que vivem com menos de R$70 por pessoa. 
Essa ação é integrada ao Bolsa Família e tem como 
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objetivo maior retirar da miséria absoluta todas as fa-
mílias brasileiras que tenham crianças de 0 a 6 anos 
de idade e, agora, adolescentes até 15 anos. 

A Ação, que faz parte do Plano Brasil Sem Mi-
séria, engloba três pilares: renda, educação e saúde, 
com a garantia de que todas as famílias extremamente 
pobres, com um ou mais jovens de até 15 anos, te-
nham renda mínima superior a R$70 por pessoa, que 
constitui uma ampliação e um reforço ao Programa 
Bolsa Família. Ainda há o investimento em construção 
e repasse para creches e pré-escolas, com o aumen-
to de 66% na verba destinada para alimentação das 
crianças. O objetivo é ampliar o acesso das crianças 
muito pobres à creche, totalizando, ao final de 2014, 
6 mil novas unidades.

Entre outras conquistas, o Brasil Carinhoso tam-
bém estendeu às creches e pré-escolas, o Programa 
Saúde na Escola, do Ministério da Saúde. Neste caso, 
foi lançado um amplo programa de controle da anemia, 
com distribuição de suplemento de ferro e de vitamina 
A, pois a deficiência dessas substâncias no organismo 
da criança pode causar anemia e aumentar o risco de 
infecções, prejudicando o seu desenvolvimento por toda 
a vida. Além disso, também estão sendo distribuídos 
gratuitamente medicamentos para asma nas unidades 
do Farmácia Popular. A asma afeta particularmente 
crianças e, de acordo com o Ministério da Saúde, é 
a segunda principal causa de internação e óbito de 
crianças de até 5 anos no Sistema Único de Saúde.

A distribuição de doses de vitamina A, por exem-
plo, chegou a 2,9 milhões de crianças entre 6 meses e 
5 anos, de junho a outubro, e ainda houve o aumento 
da oferta de sulfato ferroso para 1,4 milhão de meni-
nos e meninas. 

O Brasil Carinhoso é uma ação que já nasceu 
vitoriosa, pois já retirou, em pouco mais de 6 meses 
de funcionamento, 9,1 milhões de pessoas da extrema 
pobreza. Com a ampliação anunciada pela Presidenta 
Dilma, serão mais 7,3 milhões fora dessa condição. 

Os benefícios do Brasil Carinhoso serão depo-
sitados a partir do próximo dia 10 de dezembro, e a 
expansão do programa representa um custo adicional 
de R$1,74 bilhão ao ano no Programa Bolsa Família. 

Os investimentos do programa serão da ordem 
de R$10 bilhões até 2014, tanto para a ampliação do 
Bolsa Família como para investimentos em programas 
de saúde e educação.

Esses, Sr. Presidente, são números que refletem 
a assertividade do Governo da Presidenta Dilma nas 
ações fundamentais no processo de redução das de-
sigualdades sociais de Norte a Sul do País.

Concluindo, Sr. Presidente, o Programa Brasil 
Carinhoso, apesar de recente, já apresenta resultados 

significativos nos três eixos de investimento: transfe-
rência de renda, com benefícios adicionais; educação, 
com o fortalecimento do atendimento da educação in-
fantil em creches; e saúde, com uma série de ações de 
reforço alimentar e nutricional; contemplando assim, 
as nossas crianças de zero a 6 anos em situação de 
extrema pobreza e, agora também, os adolescentes 
até 15 anos. 

O Brasil está obstinado e continua avançando 
fortemente no que diz respeito ao combate à miséria, 
especialmente junto às nossas crianças e adolescen-
tes, através do Brasil Carinhoso. 

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

cedo a palavra, para uma breve intervenção, ao ilustre 
Deputado Costa Ferreira, do PSC do Maranhão.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, o resultado da Curva do 
Aprendizado divulgado semana passada, dia 27 de 
novembro, relacionou o Brasil no penúltimo lugar da 
lista de 40 países envolvidos na pesquisa comparativa 
de desempenho educacional. Dos países avaliados, 
o Brasil ficou à frente apenas da Indonésia, enquanto 
a Coreia do Sul e a Finlândia ocupam o topo da lista. 

A Curva do Aprendizado avalia a média de três 
testes internacionais aplicados a alunos do 5º e do 
9º ano do ensino fundamental. A pesquisa avaliou as 
habilidades cognitivas e nível de escolaridade, tendo 
como base matemática, literatura e ciências. 

O resultado global coletado inclui o Brasil, com 
-1.65 pontos, entre as sete nações com resultados con-
siderados negativos. A nota de cada país decorre da 
somatória dos resultados obtidos por seus estudantes 
entre o período de 2006 a 2010, além do número de 
alunos que ingressam em faculdades. 

É preciso que façamos uma séria reflexão sobre 
esses dados. Avaliar se os critérios adotados são in-
consistentes com nosso contexto ou se o sistema edu-
cacional brasileiro ainda anda claudicante e precário. 

Dentre os pontos inquestionáveis da pesquisa, 
que figuram como elementos propulsores dos índices, 
constam a universalização da boa educação e, a que 
considero primordial, a valorização do professor. Essas 
medidas, dentre outras, foram eficazes em países que 
estão no topo da lista e nos que melhoraram significa-
tivamente sua posição, caso da Alemanha.

Obviamente que os esforços em prol da melho-
ra da educação brasileira em todos os níveis tem sido 
grande nos últimos anos. Mas não podemos tomar os 
indícios sugeridos pela pesquisa, como essa da Curva 
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do Aprendizado, coordenada pela empresa Pearson, 
como erro de metodologia ou outra desculpa.

Sabemos que os professores brasileiros em todos 
os níveis ainda carecem de valorização. Os salários são 
baixos praticamente em todos os Estados e há vários 
fatores de desestímulo ao exercício da atividade. Na 
maioria dos Municípios menores a situação é ainda 
pior. Soma-se aos baixos salários a carência crônica 
de material didático, assim como as reclamações sobre 
a degradação do ambiente escolar. Constantes são as 
reclamações sobre o sucateamento de material e da 
estrutura física mesmo de universidades conceituadas. 

Portanto, muita coisa precisa ser aprimorada se 
quisermos chegar a um patamar geral aceitável de 
educação. Começando com creches de qualidade e 
ensino fundamental de qualidade – aqui está a verda-
deira faculdade. É quando se incute na criança e no 
jovem o gosto pelas letras e pelas ciências, preparando-
-os para desafios maiores como o nível médio, cursos 
profissionalizantes e para a formação superior. Sem 
educação não há futuro.

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

uma breve intervenção, concedo a palavra pela ordem 
ao ilustre Deputado Miriquinho Batista, do PT do Pará.

O SR. MIRIQUINHO BATISTA (PT – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é com alegria que registro a publi-
cação, hoje, no Diário Oficial da União, da Instrução 
Normativa do IBAMA que autoriza a criação do tam-
baqui no Lago de Tucuruí, no Pará. Essa é uma luta de 
mais de 9 anos dos pescadores, dos aquicultores, dos 
assentados, de todos os ribeirinhos dos 7 Municípios 
que compõem o Lago de Tucuruí.

A Ministra do Meio Ambiente, o Ministro da Pesca 
e o Presidente do IBAMA ouviram esse clamor, depois 
de grandes debates, e estão dando essa oportunida-
de aos pescadores – de 30 mil a 35 mil famílias – de 
criarem tambaqui no Lago de Tucuruí. Essa é uma 
grande notícia. 

Na próxima segunda-feira, o Ministro da Pesca 
vai estar em Tucuruí, onde vai ser recebido com uma 
grande festa, por causa dessa conquista e deste mo-
mento importante para a pesca do Estado do Pará.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que considere 
como lido na íntegra este pronunciamento sobre a 
criação de tambaqui no Lago de Tucuruí.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
deixar registrada nos Anais desta Casa a publicação, 
feita hoje, no Diário Oficial da União, na Seção 1, pá-

gina 77, de instrução normativa do IBAMA, autarquia 
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a au-
torização para a criação do tambaqui (Colossoma 
macropomum) na Bacia do Rio Tocantins. Cerca de 
30 a 35 mil pescadores tiram seu sustento da pisci-
cultura que mantêm no Lago da Usina Hidrelétrica de 
Tucuruí (UHE-Tucuruí), inserida na bacia hidrográfica 
Araguaia-Tocantins.

Esta autorização significa a melhoria da qualidade 
de vida para estas pessoas e suas famílias.

Eu participei de várias reuniões com o Ministro 
da Pesca, com o Presidente do IBAMA e a área téc-
nica, com técnicos da ELETROBRAS e com a própria 
Ministra Izabella Teixeira, com o intuito de mostrar que 
era possível o cultivo do tambaqui no Lago de Tucuruí. 

Sensibilizamos os entes federados para aprofun-
darem a discussão e o estudo. Foi criado, então, um 
Grupo de Trabalho para estudar o tema, para a possível 
liberação. E, na última reunião, no dia 31 de outubro 
de 2012, com o Presidente do IBAMA, Volney Zanar-
di Júnior, empresários do setor, técnicos do Ministério 
da Pesca e Aquicultura, do IBAMA, da ELETROBRAS/
ELETRONORTE e a bancada do Pará, foi corrobora-
da a viabilidade do cultivo do tambaqui no lago, pelo 
estudo “Catálogo de Peixes Comerciais do Baixo To-
cantins”, da década de 1980 (1982), o qual comprovou 
que já havia ocorrência natural do tambaqui na Bacia 
Tocantina/Araguaia.

Serão estes os Municípios paraenses beneficia-
dos: Breu Branco; Goianésia; Jacundá; Nova Ipixuna; 
Itupiranga; Novo Repartimento e Tucuruí.

A implantação do tambaqui nos parques aquí-
colas, como política de produção de pescado e nova 
forma de ordenamento da ocupação dos espaços fí-
sicos em águas de domínio da União, vai favorecer os 
mercados brasileiro e internacional. Além de Tucuruí 
(Pará), outros reservatórios públicos, como Lajeado, 
no Estado de Tocantins, Serra da Mesa e Cana Brava, 
no Estado de Goiás, serão beneficiados.

A autorização para o cultivo vai dar um grande 
salto de qualidade e quantidade para o setor pesquei-
ro. O SEBRAE afirmou em um estudo que apenas as 
Hidrelétricas de Tucuruí e Lajeado têm potencial para 
produzir 467 mil toneladas de pescado por ano em 
tanques-rede (gaiolas), volume que aumenta em mais 
de 100% o atual cultivo de peixes no País.

Tenho certeza de que os pescadores da Região 
vão ter muito o que comemorar neste Natal. Este é um 
dos caminhos pelos quais, quiçá, vamos acabar com 
a miséria e a fome no Brasil.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Nelson Pellegrino, do PT da Bahia.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro somar-me aos que me antecederam e parabeni-
zar a Presidenta Dilma Rousseff por mais esta etapa 
do Programa Brasil Carinhoso, em que famílias com 
jovens de até 15 anos também serão atendidas por 
esse programa. 

A meta é tirar 16 milhões da miséria extrema, uma 
meta ambiciosa que o Governo da Presidenta Dilma 
assumiu para si e para o País. 

Essa nova medida é fundamental. Por isso, que-
ro parabenizar a Presidenta Dilma e a Ministra Tereza 
Campello. 

Sr. Presidente, neste fim de ano Estados e Muni-
cípios estão precisando do socorro do Governo Federal. 
Medidas corretas como a redução das alíquotas de IPI 
para estimular o consumo e agora as medidas que se 
anunciam em relação à redução da tarifa elétrica são 
importantes para a economia do Brasil, mas Estados 
e Municípios estão precisando de receitas adicionais, 
principalmente os Municípios baianos que estão na 
região da seca. 

Portanto, há um pleito de Prefeitos e Governa-
dores do Brasil de atenção especial, com medidas 
compensatórias, em relação às perdas de receitas por 
parte dos Estados e Municípios. 

(O microfone é desligado.) 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Mui-
to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Fábio Ramalho.

O SR. FÁBIO RAMALHO (Bloco/PV – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
coordenador da bancada mineira, peço a todos os 
Deputados mineiros que hoje não votem nada, que 
entrem em obstrução, para demonstrarmos que nós 
não estamos satisfeitos com o veto à lei de distribuição 
dos royalties do petróleo. 

Peço às outras bancadas dos Estados que tam-
bém nos acompanhem nesse sentido. Que hoje não 
votemos nada, para demonstrarmos, amanhã, ao Pre-
sidente José Sarney, às 10 horas, a nossa insatisfação, 
para que nós possamos apreciar esse veto e ele possa 
ser decidido pela maioria do Congresso, em respeito 
a todos os Parlamentares que votaram essa medida. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Do-
mingos Dutra, do PT do Maranhão. S.Exa. dispõe de 
3 minutos na tribuna. 

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Presidenta Dilma Rousseff, lamentavel-
mente, vetou parcialmente a lei sobre a distribuição dos 
royalties de petróleo. Eu lamento porque esse veto foi 
dado para atender a apenas dois Estados do Brasil: o 
Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Em contrapartida, 
os outros 24 Estados e o Distrito Federal ficam preju-
dicados. Acho que não foi justo. 

Eu compreendo, Deputado Costa Ferreira, as 
razões do veto, porque a Presidenta deve ter sofrido 
pressões muito grandes. Os Governadores do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo fizeram atos públicos. La-
mentavelmente, os outros Estados deveriam ter feito 
o mesmo que fizeram o Rio de Janeiro e o Espírito 
Santo, porque nós somos maioria. Ainda assim, não é 
justo que ad aeternum esses dois Estados continuem 
se beneficiando das riquezas naturais do País. 

Não existe Estado produtor. O Rio de Janeiro e 
o Espírito Santo não produzem petróleo. O petróleo 
é produzido pelo País. As despesas dessa produção 
são arcadas pelos 200 milhões de brasileiros. O veto 
condena os Estados mais pobres, do Nordeste, do 
Centro-Oeste e do Norte, a continuarem pobres. 

A nossa Constituição estabelece que é dever do 
Estado brasileiro adotar políticas que reduzam as de-
sigualdades regionais e as desigualdades sociais. Os 
royalties do petróleo eram uma oportunidade ímpar 
para a redução das desigualdades entre o Norte e o 
Sul, entre o Nordeste e o Sul.

Não faz sentido o meu Estado, o Maranhão, conti-
nuar sendo uma economia rural. Ainda há muitos mara-
nhenses morando em casas cobertas com palha, ainda 
há muitos maranhenses tomando água de cacimba, 
ainda há muitos maranhenses usando lamparina, ain-
da há muitos maranhenses secando arroz no asfalto, 
porque não há tecnologia, diante de uma riqueza que 
é do Brasil, que continua parcialmente concentrada no 
Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Há uma coisa positiva no Rio de Janeiro, que são 
as UPP – que estão trazendo segurança, Deputado 
Inocêncio Oliveira, mas, pela quantidade de ações das 
UPP no Rio de Janeiro e pela quantidade de pessoas 
presas, que são poucas, os bandidos do Rio de Janeiro 
estão se mudando para o Nordeste, para o Maranhão, 
onde não há segurança.

Por outro lado, hoje eu vi na televisão que as 
pessoas dormem no chão, nas calçadas, à espera de 
marcação de consulta nos hospitais do Rio de Janeiro 
ainda para o ano que vem. 

Portanto, todos os benefícios que o Rio de Janeiro 
já obteve – por ter sido a Capital da República, por ser 
priorizado com a presença do Presidente da Repúbli-
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ca e pelos recursos que recebe – não se reverteram 
em benefícios para os Municípios do Rio de Janeiro. 
O que temos visto pela imprensa é pobreza, inclusive 
nos Municípios que recebem royalties.

Eu concordo com o Senador Wellington Dias, 
que está colhendo assinaturas para derrubar o veto. 
Eu tenho certeza de que a derrubada do veto é uma 
forma de aliviar a Presidenta Dilma das pressões que 
sofreu para apor o seu veto a essa lei. 

Sou favorável à medida provisória que destina 
recursos para a educação. É preciso que a partilha 
de uma riqueza que é da Nação brasileira seja justa. 

Encerro dizendo, mais uma vez, aquilo que a 
imprensa continua repetindo erradamente: o Rio de 
Janeiro não produz petróleo, o Espírito Santo não 
produz petróleo. Eles são, no máximo, confrontantes. 
Quem produz petróleo é o povo brasileiro, quem arca 
com as despesas é o povo brasileiro. Portanto, vamos 
acabar com essa definição errada, usada para justifi-
car privilégios de apenas dois Estados, em detrimen-
to do restante do País, que continua padecendo de 
forma desigual, porque a distribuição da riqueza não 
tem sido igual. 

Como nordestino e maranhense, faço do meu 
registro este protesto. Se o veto chegar a esta Casa, 
vou votar para derrubá-lo e para restabelecer a justiça 
entre os Estados brasileiros. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Padre Ton, do PT 
de Rondônia. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. PADRE TON (PT – RO. Pela ordem. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, a EMBRAPA Gado de Leite, sediada 
em Juiz de Fora, Minas Gerais, publicou recentemente, 
por meio do programa de fortalecimento da atividade 
leiteira na agricultura familiar, o estudo intitulado Agri-
cultura Familiar Brasileira no Leite, em que apresenta 
uma radiografia impressionante sobre a importância 
das unidades de produção em regime de economia 
familiar na atividade leiteira do País.

A Lei nº 1.326, de 24 de julho de 2006, define 
agricultor familiar como sendo aquele que pratica ati-
vidades no meio rural, atendendo, simultaneamente, 
aos seguintes requisitos: área de até quatro módulos 
fiscais; mão de obra predominantemente da própria 
família; renda mínima oriunda da atividade econômi-
ca do estabelecimento; e direção dos negócios pela 
própria família.

O estudo revela que no Brasil existe aproxima-
damente 1,3 milhão de estabelecimentos rurais com 
produção de leite. Destes, 1,2 milhão é considerado de 
agricultura familiar. Ou seja, 81% dos estabelecimentos 
que produzem leite no Brasil são da agricultura familiar.

O percentual de estabelecimentos dirigidos por 
agricultores familiares em relação ao total de proprie-
dades com leite é elevado em todas as Unidades da 
Federação. Destaca-se, na Região Sul, o Estado de 
Santa Catarina, com 90%; na Região Norte, o Estado 
de Rondônia, com 88%; na Região Nordeste, os Es-
tados de Pernambuco e Alagoas, ambos com 86%; 
na Região Centro-Oeste, o Estado do Mato Grosso, 
com 79%; e, na Região Sudeste, o Estado de Minas 
Gerais, com 75%. 

Esta predominância também foi constatada na 
produção de leite. Em Estados como Rondônia, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina o percentual da pro-
dução de leite oriundo da agricultura familiar é supe-
rior a 80%.

Ou seja, podemos afirmar sem medo de errar que 
de norte a sul e de oeste a leste do Brasil, a atividade 
leiteira é realizada predominantemente na agricultura 
familiar, a despeito da pouca terra que dispõe e das 
dificuldades de acesso a tecnologias apropriadas e de 
políticas de incentivos da atividade.

Segundo o Censo Agropecuário de 2006, feito 
pelo IBGE, do total de 1,3 milhão de estabelecimentos 
rurais que produzem leite no Brasil, 1,2 milhão produz 
menos de 100 litros por dia, que somam 91,5% do total 
dos estabelecimentos e são responsáveis por 46,9% 
de toda a produção nacional. Por outro lado, as pro-
priedades com mais de 500 litros por dia não chegam 
a 1% dos produtores e o volume de leite produzido é 
de aproximadamente 15,7% da produção total.

O estudo aponta Rondônia como uma impor-
tante bacia leiteira do País, sendo o líder absoluto da 
Região Norte.

Dos estabelecimentos que produzem leite em 
toda a Região Norte, em 91,7% deles, o volume é in-
ferior a 100 litros por dia. O Estado de Rondônia, que 
tem 32 mil estabelecimentos com pequena produção 
de leite, é o líder regional nessa atividade que cada 
vez mais assume papel estratégico na segurança ali-
mentar das famílias.

Isso fica claro nos dados da pesquisa referentes 
à comercialização do leite. Do total de propriedades 
leiteiras, que é de 1,3 milhão, 419.593, ou seja, 31% 
não participam do mercado.

Estes produtores são considerados como de 
subsistência e, apesar de pequena produção e não 
comercializada, desempenham papel relevante no que 
diz respeito à manutenção das famílias no campo, à 
segurança alimentar e à economia nesses estabele-
cimentos.

Apesar da importância do setor leiteiro, que é 
exercida majoritariamente por agricultores familiares, 
o estudo revela situação preocupante em relação ao 
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nível de instrução formal dos profissionais que atuam 
nos estabelecimentos rurais.

Foi constatados que 79% dos responsáveis pelos 
estabelecimentos têm pouca ou nenhuma instrução, 
os que concluíram o ensino fundamental somam 9%, 
os de ensino médio ou segundo grau completo são 8% 
do total e apenas 4% possuem nível superior completo, 
sendo que nas regiões Norte e Nordeste esse percen-
tual cai pela metade.

Por isso, para concluir, quero chamar mais uma 
vez a atenção do Governo Federal, através dos Minis-
térios da Educação, Ciência e Tecnologia e Desenvol-
vimento Agrário, para a necessidade de um olhar mais 
atencioso para esse setor que, como vimos, é formado 
essencialmente por agricultores familiares.

Infelizmente, a renda dos produtores na ativida-
de leiteira é baixa; na maioria dos casos as famílias 
recebem um valor abaixo do próprio custo de produ-
ção. Para permanecer na atividade, a única forma dos 
produtores terem um resultado financeiro positivo é 
excluindo dos cálculos o custo de mão de obra, que é 
fornecida pela própria família. Enquanto isso, os que 
mais lucram são os fornecedores de insumos, a rede 
de distribuição e principalmente o setor de embalagem, 
que fica com a maior parte do valor final do leite que 
compramos no supermercado.

Portanto, é crucial que tenhamos políticas pú-
blicas de incentivo aos produtores familiares de leite, 
especialmente em relação à assistência técnica, à 
difusão de boas práticas no setor e investimentos na 
renovação das pastagens, sob pena de um abando-
no em massa da atividade por absoluta falta de apoio 
governamental. 

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

cedo a palavra ao Sr. Deputado Amauri Teixeira, que 
disporá de até 3 minutos na tribuna.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, eu quero, primeiro, deixar registrado aqui 
um artigo que me foi enviado por Luciano Estevão, 
mostrando que Maragogipe, administrada pelo meu 
amigo Ataliba, eleito Prefeito pelo Partido dos Traba-
lhadores, é uma das cidades que mais avançaram 
econômica e socialmente na Bahia nos últimos 4 anos; 
segundo, quero comunicar que hoje é o Dia de Santa 
Bárbara, na Bahia. 

Na tradição baiana, hoje é dia do Caruru de Santa 
Bárbara. No costume católico não há caruru. Na ver-
dade, o caruru é uma oferenda para Iansã, a guerrei-
ra do sincretismo religioso. Essa é uma tradição forte 
na Bahia.

Saúdo os devotos tanto de Santa Bárbara como 
de Iansã. 

Sr. Presidente, hoje pela manhã nós tivemos 
uma reunião, um ato político em defesa dos direitos 
dos povos indígenas, no qual estavam presentes as 
diversas lideranças indígenas, principalmente a dos 
guaranis-kaiowás, que estão ameaçados. 

Esse grupo indígena está mais do que ameaçado, 
está encurralado. Suas terras estão sofrendo ameaça 
de reintegração de posse. Nós sabemos que, com a 
ocupação do campo, os índios são os mais prejudica-
dos. O agronegócio tem tomado as terras do Brasil. Há 
uma distribuição fundiária injusta no País. Existe uma 
concentração de grande extensão de terra na mão de 
poucos e um grupo enorme, inclusive de pequenos 
agricultores, com pouca terra. Quem mais sofre com 
essa disputa são os indígenas, dentre eles os guaranis-
-kaiowás. Por isso, hoje foi lançada uma campanha com 
o seguinte slogan: Eu também sou guarani-kaiowá. E 
conclamo todos para aderirem a ela. 

Se existe um povo que é mais brasileiro do que 
todos os povos, esse povo são os indígenas, são os 
aborígenes, são aqueles primeiros habitantes do Brasil. 
Então, declaro: eu também sou guarani-kaowá.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Maragogipe e Itagibá lideram avanço social e 
econômico

João Pedro Pitombo
Maragogipe, Itagibá, São Félix, Cardeal da Silva 

e Jaborandi. Estas são as cinco cidades baianas que 
proporcionalmente mais avançaram nos indicadores de 
emprego, renda, saúde e educação no período entre 
2000 e 2010. Os dados fazem parte do Índice Firjan 
de Desenvolvimento Municipal, elaborado pela Fede-
ração das Indústrias do Rio de Janeiro, que analisa 
indicadores econômicos e sociais e todos os 5.568 
municípios do País. As informações mais recentes são 
relativas ao ano de 2010.

Com avanço registrado nos últimos anos, Mara-
gogipe e Itagibá passaram a figurar no seleto grupo 
dos 20 municípios baianos mais bem posicionados, 
respectivamente na 4ª e na 13ª colocação. A geração 
de emprego e renda foram as molas propulsoras para 
o desenvolvimento destes dois municípios. Enquanto 
Maragogipe avança com a retomada da indústria na-
val, Itagibá é impulsionada pela pecuária, fruticultura 
e mineração.

Em Maragogipe, a construção de duas platafor-
mas da Petrobras no estaleiro de São Roque no Pa-
raguaçu foi responsável pelo impulso econômico e no 
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emprego. No caso de Itagibá, o diferencial foi a busca 
de alternativas para compensar o declínio da cultura 
do cacau. “Diversificamos a economia da cidade com a 
consolidação de uma bacia leiteira e de gado de corte, 
além de apostar em outras culturas como a graviola”, 
diz o prefeito de Itagibá, Gilson Fonseca (PR). Em 
2010, foi a vez da mineração avançar com a produção 
de níquel pela empresa Mirabela Mineração, que criou 
cerca de 700 empregos diretos na região.

Andando para trás – Dos 417 municípios baia-
nos, apenas 12 pioraram seus indicadores em rela-
ção ao ano 2000. São eles: Pilão Arcado, Ponto Novo, 
Brejolândia, Jussara, Sento Sé, Antônio Gonçalves, 
Caraíbas Sobradinho, Itapebi, Crisópolis, Presidente 
Dutra e Morpará.

Destes 12 municípios, quatro fazem parte da me-
sorregião o Vale São-Franciscano. Para o prefeito de 
Sento Sé, Ednaldo dos Santos (PSDB), diz que o caso 
da região é resultado da infraestrutura precária. Se-
gundo ele, esse teria sido o motivo para o fechamento 
de empresas do ramo da fruticultura, que geravam na 
cidade cerca de três mil empregos formais.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Jorginho Mello.

O SR. JORGINHO MELLO (Bloco/PR – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, quero saudar o empresário cooperativista 
Eloi Brum, que se encontra neste plenário e é lá do 
meu Estado, Santa Catarina.

Quero também dizer que recebi em meu gabinete 
os alunos da Escola do Legislativo de Santa Catarina, 
que, comandados pela Profa. Carla, estão visitando 
o Congresso Nacional. Essa escola funciona maravi-
lhosamente bem em Santa Catarina desde os tempos 
que tive a oportunidade de poder contribuir, de ajudar, 
como Presidente da Assembleia. Então, quero desejar 
a esses alunos de Santa Catarina que visitam o Con-
gresso Nacional boas-vindas e uma estada cheia de 
harmonia e de coisas boas.

Quero também, Sr. Presidente, fazer um desabafo 
aqui, uma manifestação no sentido de que Santa Ca-
tarina precisa, Presidente Inocêncio Oliveira, do apoio 
decisivo do Governo Federal em relação ao forneci-
mento de milho. Está sendo fechada a agroindústria 
em Santa Catarina pela falta do milho. O Governo bra-
sileiro só ajudou Santa Catarina este ano, fornecen-
do milho – que os agricultores pagam, que os donos 
da agroindústria pagam; não é nada de graça! –, só 
ajudou o Estado de Santa Catarina a cobrir 7 dias e 
3 horas de produção. Esse foi todo o milho que Santa 
Catarina conseguiu comprar da CONAB.

Vou ter um encontro com o Dr. Sílvio Porto ama-
nhã para falar da angústia em que vive Santa Catari-

na. Empresas, estabelecimento agroindustriais estão 
fechando, no oeste de Santa Catarina, demitindo 2 
mil funcionários, porque o milho não está chegando. 

Se é para irmos buscar em Mato Grosso, se é 
para irmos buscar em Rio Verde, tudo bem. O Governo 
Federal precisa ser parceiro de um Estado que pro-
duz, que trabalha, que dá bom exemplo para o Brasil, 
Deputado Inocêncio Oliveira. Então, Santa Catarina 
precisa – tomara que a Presidente Dilma ouça isto que 
eu estou dizendo! –, Santa Catarina precisa de que o 
Governo Federal tome uma posição imediata, precisa 
de uma determinação imediata. 

O Ministério da Agricultura precisa, por intermé-
dio da CONAB, ajudar Santa Catarina neste momento. 
Ninguém está pedindo nada de graça. Estamos pedindo 
melhores condições. Que a CONAB busque a logística, 
busque as condições de entregar lá em Santa Catarina 
o milho para as agroindústrias que estão precisando 
dele para não terem de fechar as portas. Se fecharem 
as portas vai ser um desastre! 

Santa Catarina é um Estado que produz, que 
trabalha. É um Estado que ocupa 1,2% do território 
nacional, mas é o quinto em produção de alimentos 
do Brasil. Portanto, Sr. Presidente, quero fazer este 
registro e este apelo, em meu nome e, tenho certeza, 
em nome de todos os Deputados de Santa Catarina, 
no sentido de que o Ministério da Agricultura nos aten-
da, via CONAB, ajudando a diminuir essa angústia de 
quem produz e de quem trabalha em Santa Catarina.

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

a palavra o Deputado Danrlei de Deus Hinterholz.
O SR. DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ (PSD 

– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, no último domingo, 
dia 2, Porto Alegre viveu um momento único com o 
Gre-Nal que marcou o último jogo oficial no Estádio 
Olímpico Monumental. 

Inaugurado em fevereiro de 1954, o Olímpico 
foi considerado o maior estádio particular do mundo. 
Por ele passaram os maiores jogadores de futebol do 
Brasil. Durante 58 anos ele foi a casa de todos nós 
apaixonados pelo Grêmio. 

O Olímpico foi o alicerce fundamental para que 
o Grêmio se tornasse um time respeitado em todo o 
mundo. Todos temiam enfrentar o Grêmio no Olímpico. 
Nós sabíamos que o time se transformava quando atu-
ava dentro do inesquecível Monumental. Foram quase 
6 décadas de muitas glórias e títulos. 

Aos 13 anos tive o meu primeiro contato com o 
Olímpico, convidado pelo meu tio para assistir a um 
treino do time no estádio. Após o fim do treino, recebi 
um convite para fazer teste como goleiro nas categorias 
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de base do Grêmio. E o destino quis que eu fosse apro-
vado, e por 7 anos o Estádio Olímpico foi a minha casa.

Sinto-me honrado por fazer parte da história do 
glorioso Estádio Olímpico Monumental. O Olímpico 
tinha alma. Ele pulsava juntamente com o coração 
dos milhares de torcedores que ocupavam suas de-
pendências em dias de jogos. O som que ecoava das 
arquibancadas fazia estremecer qualquer coração.

As luzes do Olímpico nunca mais se acenderão, 
mas com certeza as lembranças ficarão vivas na mente 
de todos os gremistas que um dia tiveram a oportuni-
dade de presenciar a sua magia.

Sr. Presidente, gostaria muito que meu pronun-
ciamento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil. 

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Felipe Maia, do 
DEM do Rio Grande do Norte. S.Exa. dispõe de 3 mi-
nutos na tribuna.

O SR. FELIPE MAIA (DEM – RNº Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, amigos que nos ouvem e nos assistem pe-
los diversos veículos de comunicação da Câmara dos 
Deputados, eu não me cansarei de ocupar a tribuna 
desta Casa, como nordestino, como representante do 
Rio Grande do Norte e do Brasil, mas com foco especial 
em minha região, no meu Estado e no meu povo, para 
cobrar a execução das medidas provisórias editadas 
pelo Palácio do Planalto e já aprovadas por esta Casa.

Elas não estão sendo executadas, Sr. Presidente.
Recentemente, no último dia 10 de outubro, foi 

editada a Medida Provisória nº 583, disponibilizando 
recursos no valor de R$ 676 milhões para atender as 
vítimas da seca. Não adianta, Sr. Presidente, o Palácio 
do Planalto editar medida provisória após medida pro-
visória se não são executados os valores. A primeira 
medida provisória editada foi a MP 566, no dia 24 de 
abril; dos R$ 706 milhões previstos, apenas R$ 494 mi-
lhões foram pagos. A MP 569, também para atender as 
vítimas da seca, foi editada no dia 15 de maio de 2012; 
dos R$ 688 milhões que disponibilizava, até a presen-
te data apenas R$ 195 milhões foram pagos – ou seja, 
28%. A MP 572, prevendo a disponibilização de R$ 381 
milhões, foi editada no dia 5 de junho; até a presente 
data apenas R$ 23 milhões foram pagos, ou seja, 6,18%. 

Sr. Presidente, ao todo, as cinco medidas provi-
sórias editadas por este Governo neste ano já somam 
o valor de R$ 3.540.749.000,00. Foram efetivamente 
pagos e realmente chegaram à ponta, ao agricultor, ao 
pecuarista, ao gado, apenas R$ 867.546.000,00; ou 
seja, eu estou falando de 24% do valor total. 

Não é possível que este Governo não se canse 
de editar, para socorrer as vítimas da seca do Nordes-

te, medida provisória que ele não paga efetivamente. 
Não adianta editar nova medida provisória se não foram 
pagas as anteriores. Repito: do que previam as cinco 
medidas provisórias, apenas 24% foram realmente pa-
gos. Então, ocupo a tribuna desta Casa para cobrar do 
Governo Federal a execução das medidas provisórias 
para socorrer as vítimas da seca no Nordeste. 

Peço também à Presidência da República que 
declare estado de emergência no Nordeste, para que 
possamos contratar o Porto de Cabedelo, no Estado da 
Paraíba, para que ele possa ser um ponto de armaze-
nagem de milho, do milho que vai socorrer e alimentar 
o gado do Nordeste.

Para concluir, eu quero aqui reportar-me ao pro-
nunciamento que o Senador Cássio Cunha Lima fez 
sobre a Paraíba, Estado vizinho do meu e do de V.Exa. 
Ele pede ao Palácio do Planalto que a CONAB contrate 
o sistema de logística de portos, e para isso é preci-
so que a Presidência da República decrete estado de 
emergência no Nordeste, a exemplo do que foi feito 
nos Estados e Municípios. 

Portanto, minha cobrança à Presidência da Repú-
blica é no sentido de que decrete estado de emergên-
cia no Nordeste, para que nós possamos, junto com a 
CONAB, contratar o Porto de Cabedelo, para contar-
mos com uma logística de portos para armazenar o 
milho e distribuí-lo para as diversas regiões atingidas 
pela seca no Nordeste.

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

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Reginaldo 
Lopes.

O SR. REGINALDO LOPES (PT – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero apenas registrar, desta tribuna, 
que recebemos hoje, na Comissão Especial de Re-
formulação do Ensino Médio desta Casa, o professor 
e autor do livro O Nó do Ensino Médio, Moaci Alves 
Carneiro, da Paraíba.

Sua presença foi importante para a Comissão, 
porque ele começa o debate dizendo que o ensino 
médio é a etapa final da educação. O professor cobra 
também o cumprimento do art. 35 da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, com a finalidade de 
preparar o jovem para a vida, para o trabalho, para o 
estudo e para a cidadania. Este é o grande desafio: 
desenvolver a formação científica e, ao mesmo tempo, 
a formação profissionalizante.

Quero agradecer, portanto, ao Prof. Moaci Alves 
Carneiro a presença na Comissão Especial de Refor-
mulação do Ensino Médio.

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

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos da alínea “m” do inciso I do art. 17, 
combinado com o inciso II do art. 22, todos do Regi-
mento Interno, esta Presidência decide criar Comissão 
Especial destinada a efetuar estudos e apresentar pro-
postas em relação ao fator previdenciário.

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

Brasília, 4 de dezembro de 2012. – Marco Maia, 
Presidente da Câmara dos Deputados

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Francisco Escórcio. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
demais colegas, eu venho aqui para tratar de um as-
sunto que hoje é palpitante nesta Casa: os royalties 
do petróleo. 

Quando eu chego ao meu Maranhão vem a po-
pulação todinha pedir, exigir que nós tomemos uma 
posição. 

Tenho um respeito muito grande pela nossa que-
rida Presidenta da República, mas S.Exa. precisa olhar 
essas desigualdades regionais, principalmente o que 
se passa no meu querido Maranhão. 

Eu faço-lhe até uma proposta, Presidenta: deixe 
como está, mas dê uma compensação. A compensa-
ção cobriria o que o Maranhão está perdendo.

Portanto, eu venho a esta Casa nesta tarde exa-
tamente para declarar-me solidário a todos os Estados 
brasileiros que estão sofrendo. Não podemos deixar só 
dois Estados nadando de braçada. Não! Lá no Mara-
nhão o povo está pedindo, está exigindo uma posição, 
e nós estamos aqui, como representante daquele povo, 
para exigir uma solução. 

Se for o caso, que derrubemos o veto. Faço parte 
do grupo que dá sustentação à Presidenta nesta Casa, 
mas em primeiro lugar está o meu povo, a minha gente, 
e o meu povo está necessitando, realmente necessi-
tando de condições de igualdade com os Estados mais 
ricos deste País.

Presidenta Dilma, nós do Maranhão, ou, melhor, 
nós do Nordeste e do Norte do Brasil precisamos do 
dinheiro dos royalties do petróleo para que melhore a 
situação do nosso povo, da nossa gente. 

Seja o que Deus quiser. Vamos à luta! Eu estou 
aqui lutando pelo interesse do meu povo, da minha 
gente.

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

uma breve intervenção, vai falar o ilustre Deputado 
Fábio Ramalho.

O SR. FÁBIO RAMALHO (Bloco/PV – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a 
todos os Deputados dos demais Estados prejudicados 
pelo veto que entremos em obstrução hoje. 

Peço a todos os Deputados dos 25 Estados pre-
judicados pelo veto que entremos em obstrução. Va-
mos demonstrar nossa união, e amanhã, às 11h30min, 
vamos ao Presidente do Senado Federal José Sarney 
entregar-lhe o pedido de apreciação do veto. 

Vamos demonstrar que estamos todos unidos e 
insatisfeitos. Devemos marcar presença, mas vamos 
obstruir todos os trabalhos da Casa, a fim de demons-
trar a nossa insatisfação e a do povo brasileiro, que 
também merece participar dos royalties do petróleo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Domingos Sávio, 
do PSDB de Minas Gerais. S.Exa. dispõe de 3 minu-
tos na tribuna.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Ino-
cêncio Oliveira, eu quero fazer coro com o Deputado 
Fábio. A bem da verdade, não se trata apenas de uma 
manifestação, que por si só já seria extremamente 
justa, das 24 Unidades da Federação prejudicadas 
pelo veto da Presidenta. O mais grave disso é que se 
veta uma matéria e no mesmo dia promulga-se uma 
medida provisória. Assim foi feito com o Código Flo-
restal. Agora, faz-se com os royalties do petróleo. Ou 
seja, nós estamos vendo a democracia ser totalmente 
descaracterizada. Hoje o Ministro do Supremo já mani-
festava sua preocupação com isso, e com justa razão. 

Ora, a matéria não concluiu o seu trâmite legis-
lativo. Se a matéria está sob veto, a tramitação não 
se concluiu! O veto tem de ser apreciado. Isso é um 
princípio constitucional. 

Vem a Presidenta, veta, prejudica 24 Estados da 
Federação, aceita a pressão de um grupo e exclui mi-
lhões de brasileiros do usufruto de uma riqueza que é 
de todo o Brasil. Afinal de contas, a PETROBRAS não 
foi construída com o dinheiro de um ou dois Estados; 
afinal de contas, o litoral e o oceano não pertencem 
a um Estado, especificamente; esse é um patrimônio 
do Brasil! E agora, na hora de distribuir o lucro, vira 
patrimônio de dois ou três Estados? Isso não é justo!

No mínimo – no mínimo! –, para se respeitar a 
democracia, que o veto seja colocado em apreciação, 
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no mínimo isso. Está bem, a Presidenta não concorda 
com a decisão soberana do Congresso. Vetou? Que o 
veto seja apreciado. Nós vamos recorrer ao Supremo. 
Nós vamos recorrer ao Supremo, se o Presidente do 
Congresso não quiser colocar o veto em votação. Isso 
é um absurdo! Estão acabando com a democracia no 
Brasil de uma maneira acintosa. 

Portanto, uno-me ao Deputado Fábio. Não vamos 
votar nada enquanto não for votado o veto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Sibá Machado, do 
PT do Acre. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a decisão da 
Presidenta Dilma sobre a redução do preço da energia 
elétrica trouxe-nos duas surpresas. Uma delas foi a 
fala do Senador Aécio Neves, posicionando-se contra 
a proposta. A outra foi a posição do Governador do 
Estado de São Paulo, também contrária.

Qual é a nossa preocupação, Sr. Presidente? A 
Presidenta Dilma fez a conta: parte do custo da ener-
gia elétrica decorre do fato de que temos de pagar 
durante 30 anos o custo do investimento, mas a par-
te do investimento dessas empresas, dessas usinas 
cujos contratos se encerram em 2014, já está quitada, 
já está paga; assim sendo, para a renovação desses 
contratos, é preciso retirar o custo da amortização 
do preço final da tarifa. Mas o Senador Aécio Neves 
manifesta-se contra isso, e o Governador do Estado 
de São Paulo, Geraldo Alckmin, também se posiciona 
contra a redução do preço da energia elétrica. 

Nós queremos saber, então, qual é a posição da 
FIESP. Por que cobrou tanto isso? Por que cobrou tanto 
do Governo que reduzisse a tarifa? Quando a Presi-
denta Dilma anunciou que ia fazer a redução, vieram 
aqui, a Brasília, elogiaram tanto a posição do Governo! 
Agora, é preciso que haja também esse mesmo tipo de 
cobrança do Governador Geraldo Alckmin, sob pena 
de o povo paulista não ter esse benefício.

Entendemos, Sr. Presidente, que o cálculo foi mais 
do que acertado, porque todo o custo do investimento 
dessas usinas já está liquidado, quitado. Portanto, se 
continuarem cobrando isso no preço da tarifa, será 
apenas um lucro a mais, exorbitante, em favor das 
contas das empresas que gerenciam essas usinas.

Então, que fique este nosso registro, para que o 
povo do Brasil saiba quem está manifestando-se contra 
um benefício tamanho para o povo brasileiro, contra 
nós termos quase 20% de redução do preço da tarifa 
para o consumo doméstico e quase 30% de redução 
no preço para o consumo das indústrias, como quer 
um Brasil que aposta num futuro melhor.

Quero mais uma vez parabenizar a decisão do 
Governo da Presidenta Dilma, e infelizmente lamentar 
a manifestação do Governo do Estado de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência pergunta se algum Deputado quer fazer 
uso da palavra.

Deputado Amauri Teixeira, V.Exa. dispõe de 3 
minutos na tribuna.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo esta tribuna para fazer um registro. 
Ontem participei da III Conferência dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, que contou com a presença das 
Ministras Tereza Campelo, do MDS, Maria do Rosário, 
da Secretaria de Direitos Humanos, e da Ministra-Chefe 
da Casa Civil Gleisi Hoffmann.

Nossa querida Gleisi lembrou que o Programa 
Viver sem Limite, lançado pela Presidenta Dilma, re-
conhece direitos e resgata o papel do Estado de servir. 
A Ministra enfatizou que o nosso Governo assegurou, 
no Programa Viver sem Limite, recursos para ampliar a 
atenção às pessoas com deficiência por meio de ações 
concretas nas áreas de educação, inclusão social, saú-
de e infraestrutura. Destacou, inclusive, Sr. Presidente, 
uma questão específica: no Minha Casa, Minha Vida 
existe uma cota de 150 mil residências adaptadas às 
pessoas com algum grau de deficiência, com todas as 
condições de a população pobre acessar uma moradia 
com acessibilidade e condições dignas de viver, em 
função da sua deficiência.

Vale destacar os avanços do Governo para me-
lhorar a qualidade de vida desses brasileiros, pois 
o empenho do Governo resultou na aprovação pelo 
Congresso Nacional da Lei nº 12.470, de 2011, que 
regulamentou o Benefício de Prestação Continuada.

Gostaria de destacar a importância da III Confe-
rência dos Direitos da Pessoa com Deficiência, uma 
iniciativa com a qual desde o mandato do ex-Presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva se vem trabalhando para 
garantir e promover a construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária, de inclusão social de todos os 
cidadãos, buscando o desenvolvimento nacional.

Quero ainda fazer um apelo a todos os Deputa-
dos, contando com a sensibilidade que vem demons-
trando o Presidente Marco Maia. Quero anunciar que 
apresentei um requerimento de inclusão na Ordem do 
Dia do Projeto de Lei Complementar nº 277, de 2005. 

Nós estamos no mês do deficiente. Vamos votar 
o projeto que regulamenta a aposentadoria especial 
para as pessoas com deficiência. A Constituição pre-
vê que as pessoas com deficiência tenham direito a 
uma aposentadoria especial; por que não aproveitar o 
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mês do deficiente para homenageá-lo, regulamentando 
essa aposentadoria?

Muito obrigado, Sr. Presidente. Solicito que meu 
pronunciamento seja divulgado em A Voz do Brasil.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo 
esta tribuna fazer uma homenagem a todas as pesso-
as com deficiência.

Gostaria de dizer que na data de ontem tivemos a 
satisfação de participar da abertura da III Conferência 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que contou 
com a presença das Ministras Tereza Campelo, do 
MDS, Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Hu-
manos, e da Ministra-Chefe da Casa Civil Gleisi Hoff-
mann, que destacou a importância do Plano Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem 
Limite na formulação de políticas públicas voltadas 
para os brasileiros com deficiência. 

A nossa querida Ministra Gleisi lembrou que o 
Programa Viver sem Limite reconhece direitos e resgata 
o papel do Estado de servir. A Ministra enfatizou que 
o nosso Governo assegurou, no Programa Viver sem 
Limite, recursos para ampliar a atenção às pessoas 
com deficiência por meio de ações concretas nas áreas 
de educação, inclusão social, saúde e infraestrutura.

Vale destacar os avanços do Governo para me-
lhorar a qualidade de vida desses brasileiros, pois 
empenho do Governo resultou na aprovação pelo 
Congresso Nacional da Lei nº 12.470 de 2011, que 
regulamentou o Benefício de Prestação Continuada 
para a pessoa com deficiência, e o Decreto nº 7.611 
de 2011, que resgata o reconhecimento das institui-
ções de educação especial.

Gostaria de destacar a importância III Conferên-
cia dos Direitos da Pessoa com Deficiência, iniciativa 
com a qual desde o mandato do ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva se vem trabalhando para garantir 
e promover a construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária, de inclusão social de todos os cidadãos no 
desenvolvimento nacional, buscando sempre a redução 
das desigualdades sociais e regionais e a superação 
do preconceito de origem e de quaisquer outros tipos 
de discriminação.

Quero ainda fazer um apelo a todos os Depu-
tados, contando com a sensibilidade do Presidente 
Marco Maia. Quero anunciar que estou apresentando 
um requerimento de inclusão na Ordem do Dia do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 277/2005, que “estabe-
lece critérios para a concessão de aposentadoria aos 
segurados portadores de deficiência na forma do art. 
201, § 1º, da Constituição Federal”.

Precisamos aprovar esse projeto o mais rapida-
mente possível, para fazer justiça aos 45 milhões de 
brasileiros e brasileiras com deficiência.

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

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Duarte 
Nogueira, do PSDB de São Paulo. S.Exa. dispõe de 3 
minutos na tribuna.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, hoje, na reunião de coordena-
dores da Comissão Mista de Orçamento, pudemos 
observar claramente uma indisposição, por parte da 
base do próprio Governo, para avançar na discussão 
do Orçamento, em função sobretudo das dificulda-
des referentes ao empenho das emendas que foram 
apresentadas pelos respectivos Parlamentares em 
cada Estado.

Da parte do PSDB – deixei claro, como seu co-
ordenador naquela Comissão, que o projeto da Lei 
Orçamentária de 2013 vai, mais uma vez, retirar os 
poderes do Poder Legislativo e reduzir a capacidade 
da sociedade de fiscalizar a execução orçamentária.

Nós estamos, semanas a fio, observando o uso 
de instrumentos de governo, em especial as agências 
reguladoras, que foram tomadas como instrumentos 
partidários patrimoniais, eivados de cabides de em-
prego, de focos de corrupção. E a melhor maneira de 
se conter essa sanha de apropriação do público em 
benefício do privado é fazer com que as instituições 
funcionem de forma correta, sólida e transparente.

O Orçamento para o ano que vem, que está em 
discussão, não contempla a Lei Kandir nem nos va-
lores históricos, quanto mais nos corrigidos. Portanto, 
prejudica um grande número de Estados na sua con-
trapartida, quanto ao ressarcimento pelos prejuízos 
referentes à desoneração de impostos incidentes nas 
exportações.

Falta transparência nas ações orçamentárias, com 
o aumento da localização nacional e a criação do tal 
Plano Orçamentário, que só será conhecido, Sras. e 
Srs. Parlamentares, na execução do SIAFI, e não antes.

Há um erro material na classificação institucional 
do orçamento da Presidência da República, ao criar 
órgãos, como a Vice-Presidência, na despesa da uni-
dade orçamentária.

Outro problema: há desconsideração, por parte 
do Poder Executivo, na proposta orçamentária enca-
minhada, àquelas do Poder Judiciário e do Ministério 
Público. Isso quer dizer que o Poder Judiciário e o Mi-
nistério Público, em relação a aumento de pessoal e 
de encargos sociais, nem sequer foram considerados.
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E há uma estimativa de receitas. Isso tem de ficar 
bem claro. Espero que não ocorra. Mas, como está a 
peça orçamentária, acontecerá no ano que vem. Nós 
tivemos uma frustração quanto ao crescimento do PIB 
brasileiro. A Presidente da República anunciava, no 
começo do ano, que o País iria crescer 5%. O Ministro 
da Fazenda dizia, no começo do ano, e disse a este 
Parlamento que não cresceríamos menos de 4,5%, e 
vamos ter crescimento de menos de 1%.

Ou a Presidente e o Ministro Mantega não fala-
ram com a sinceridade que deveriam falar, ou estão 
mal assessorados pelos instrumentos de controle e 
por técnicos.

Portanto, a estimativa irrealista – irrealista! –, 
com o cenário macroeconômico de 2012, vai projetar o 
maior contingenciamento da história para o Orçamen-
to de 2013. Ou seja, vai haver descumprimento geral 
na regra do superávit primário cheio, como já aponta 
grande parte dos especialistas em economia.

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

cedo a palavra ao ilustre Deputado Glauber Braga, do 
PSB do Rio de Janeiro.

O SR. GLAUBER BRAGA (PSB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ao que parece, hoje nós vamos ter aqui 
anunciada a votação da urgência do projeto que trata 
do fim do exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

Eu sou um daqueles Parlamentares que demorou 
a formar convicção sobre o tema. Na nossa bancada, 
a bancada do PSB – nós tivemos inclusive a oportu-
nidade de ouvir representantes das associações que 
são favoráveis e representantes da OAB que são con-
trários ao fim do exame da Ordem dos Advogados do 
Brasil. Eu formei a minha convicção, e essa convicção 
foi formada no sentido de que o exame seja mantido. 

É exatamente por isso que eu já quero entrar no 
mérito da questão. Eu não vou falar aqui do número 
de cursos, do número de profissionais de Direito que 
são formados no Brasil todos os anos, porque senão 
com certeza eu poderia ser acusado de alimentar um 
dos argumentos, que seria o da chamada reserva de 
mercado. Não, mas eu vou aqui fazer algumas outras 
reflexões que eu considero importantes.

A primeira delas é esta: o advogado é aquele 
que tem capacidade de postular em juízo. Ele vai me-
xer com valores fundamentais da vida das pessoas, 
como a liberdade, valores que sem dúvida alguma 
podem modificar positivamente ou negativamente a 
vida de um cidadão.

Nesse sentido, a capacidade técnica para o exer-
cício desse direito tem de ser considerada, não pode 

deixar de ser reconhecida como algo relevante no mo-
mento da defesa de direitos fundamentais.

Um outro ponto, Presidente, neste 1 minuto que 
me resta: qualquer medida para finalização do exame 
da Ordem não pode ter como motivação uma reação à 
Ordem dos Advogados do Brasil como uma represen-
tação da sociedade civil organizada. Os presidentes 
eventuais da OAB, seja o da OAB nacional, sejam os 
das seccionais, ou regionais, não podem confundir-se 
com a OAB. A posição de determinado Presidente da 
Casa não necessariamente vai refletir as minhas opini-
ões sobre determinado tema, mas isso não quer dizer 
que o Parlamento, que a Câmara dos Deputados pos-
sa promover uma ação vingativa por posicionamentos 
que não sejam aqueles que num determinado momento 
histórico nós consideremos o mais adequado.

Fala aqui, fazendo esta defesa, um bacharel em 
Direito que, até o momento, não fez o exame da Or-
dem dos Advogados do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra, pela ordem, o ilustre Deputado Antônio Ro-
berto, do PV de Minas Gerais.

O SR. ANTÔNIO ROBERTO (Bloco/PV – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, a Federação do Comércio 
do Estado de Minas Gerais completa hoje 74 anos. 
Gostaria, então, de parabenizar a FECOMÉRCIO, na 
pessoa do seu Presidente, Lázaro Luiz Gonzaga, pelo 
excelente trabalho que ele e toda a diretoria vêm fa-
zendo junto àquela federação.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Minas Gerais foi fundada em 4 
de dezembro de 1938. A realidade daquela época era 
muito diferente. Vivíamos no período da ditadura. Mi-
nas Gerais era um Estado eminentemente rural. Sua 
capital, porém, então extremamente jovem, apenas 
com 41 anos de idade, surgiu vocacionada para a ur-
banização, que desde o início teve grande importância 
no desenvolvimento industrial e comercial do Estado.

A capital consolidou-se como o centro gravitacio-
nal dos serviços comerciais, financeiros...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putado, o pronunciamento será considerado como lido.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Federa-
ção do Comércio do Estado de Minas Gerais – FECO-
MÉRCIO completa hoje 74 anos. Gostaria de parabe-
nizar a FECOMÉRCIO, na pessoa do seu Presidente, 
meu grande amigo Lázaro Luiz Gonzaga, pelo exce-
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lente trabalho que ele e toda a diretoria vêm fazendo 
junto àquela federação.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Minas Gerais foi fundada em 4 
de dezembro de 1938. A realidade daquela época era 
muito diferente, porque atravessávamos o período da 
ditadura, Minas Gerais era um Estado eminentemente 
rural. Sua capital, porém, então extremamente jovem, 
apenas com 41 anos de idade, surgiu vocacionada 
para a urbanização, que desde o início teve grande 
importância no desenvolvimento industrial do Estado.

A capital consolidou-se como o centro gravitacio-
nal dos serviços comerciais, financeiros, hospitalares, 
educacionais e turísticos de Minas Gerais.

A FECOMÉRCIO surgiu como mecanismo para 
dinamizar, sobretudo, o comércio de Belo Horizonte. 
Contava, no início, com apenas sete sindicatos do 
ramo varejista e atacadista das principais atividades 
comerciais da capital: farmácias, revendas de veículos, 
peças, máquinas, ferragens e tintas e ainda estabele-
cimentos que comercializavam tecidos – armarinhos 
–, roupas e alimentos.

Rapidamente, a FECOMÉRCIO tornou-se uma 
instância fundamental para o desenvolvimento da eco-
nomia de Minas. A federação se expandiu para alcan-
çar o ramo de serviços, inclusive serviços de turismo, 
e interiorizou-se.

Hoje conta com 29 sindicatos filiados e 22 con-
veniados. Dos sindicatos filiados, 22 estão situados no 
interior do Estado, e sete, em Belo Horizonte.

Em Minas Gerais, o Sistema Fecomércio Minas, 
administrador do SESC e do SENAC, ramificou-se por 
todo o Estado e atua nas áreas de lazer, cultura e ca-
pacitação profissional. O setor de comércio e serviços 
hoje responde por mais da metade da arrecadação de 
ICMS e por 61% do PIB de Minas Gerais.

À frente da FECOMÉRCIO e do SEBRAE-MG, 
Lázaro Luiz Gonzaga tem sido um baluarte na defesa 
do setor de comércio, de serviços e de turismo, so-
bretudo no que tange às micro e pequenas empresas.

Gostaria de reverberar, desta tribuna da Câmara 
dos Deputados, algumas das cobranças que o Pre-
sidente da FECOMÉRCIO e do SEBRAE Minas tem 
dirigido ao Governo Federal.

Primeiramente, é preciso destacar a necessidade 
de facilitar e ampliar o acesso ao crédito, especialmente 
com a redução de juros e encargos e da burocracia.

Em segundo lugar, é urgente salientar a impor-
tância da desoneração tributária do comércio e dos 
serviços. Sabe-se que a tributação da atividade co-
mercial e da atividade de prestação de serviços pro-
duz distorções odiosas na distribuição da renda. Os 

impostos que oneram essas atividades, os chamados 
impostos indiretos, são extremamente injustos.

São grandes, portanto, os desafios da FECO-
MÉRCIO e de seu Presidente, Lázaro Luiz Gonzaga.

Gostaria de parabenizar a FECOMÉRCIO pelos 
seus 74 anos e desejar que a trajetória da entidade, 
daqui para frente, seja de sucesso ainda maior.

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

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Newton Car-
doso. S.Exa. dispõe de 1 minuto.

O SR. NEWTON CARDOSO (PMDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estou preocupado, porque retiraram 
Minas da Federação. Minas não faz parte do mapa do 
Brasil. A partir de hoje, Sr. Presidente, Minas deixou 
de ser Brasil.

Aqui está convite do Ministro Gastão Vieira, do 
PMDB. Governadores são convidados para participar 
de convênios, o da Bahia, o de Santa Catarina, todos, 
menos o de Minas Gerais. Eu acho que o PMDB está 
fora do Ministério, ou Minas está fora do mapa.

Eu queria reclamar ao Sr. Gastão Vieira que nos 
chamasse para distribuir verba para Minas Gerais. Não 
temos nada. É um abuso contra a Federação. Somos 
um país federado, e Minas está fora desse convênio.

Reclamo, de viva voz, contra o Ministro Gastão 
Vieira, que tirou Minas desse convênio.

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Marco Maia, Presidente.

VI – ORDEM DO DIA

Presentes os seguintes srs. deputados:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PEN 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Raul Lima PSD 
Total de Roraima 6

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
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Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá 6

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 11

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Pauderney Avelino DEM 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 3

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB 
Natan Donadon PMDB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 6

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB 
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 6

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Eduardo Gomes PSDB 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD 
Pedro Novais PMDB 
Ribamar Alves PSB 
Sarney Filho PV PvPps
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 12

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB 
Edson Silva PSB 
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 17

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Jesus Rodrigues PT 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Paulo Wagner PV PvPps
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte 6

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
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Efraim Filho DEM 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Total de Paraíba 9

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Roberto Teixeira PP 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 17

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 5

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Fábio Souto DEM 

Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 30

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Isaias Silvestre PSB 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
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Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 44

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 9

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Jorge Bittar PT 
Leonardo Picciani PMDB 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 

Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Bethlem PMDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 33

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PSD 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Márcio França PSB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Otoniel Lima PRB 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vicente Candido PT 
Walter Feldman PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 46

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Valtenir Pereira PSB 
Total de Mato Grosso 6

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal 7

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Magda Mofatto PTB 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PMDB 
Thiago Peixoto PSD 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 13

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 

Alex Canziani PTB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PSD 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 22

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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 
Total de Santa Catarina 14

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Beto Albuquerque PSB 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
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José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 25

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 375 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. SILVIO COSTA (PTB – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero pa-
rabenizá-lo. V.Exa., com a cabeça muito equilibrada, 
como sempre decidiu – eu soube agora – não colocar 
em votação a matéria sobre o marco civil da Internet.

Eu quero dizer por que vou parabenizá-lo. Primei-
ro, nenhum país do mundo tem uma lei sobre o tema, 
exceto o Chile. Aliás, é uma lei avançada no Chile.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quem lhe 
passou essa informação não o fez de forma adequada.

O SR. SILVIO COSTA – Calma, deixe-me concluir 
o elogio, Sr. Presidente.

Não houve tempo hábil na Casa para que fizés-
semos uma discussão tão importante.

Portanto, quero parabenizar V.Exa.. Espero que, 
mais à frente, eu não tenha que retirar meus parabéns.

Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. não 

foi bem informado, Deputado Silvio Costa. Nós tere-
mos uma reunião de Líderes amanhã, às 11 horas, 
em que estará na pauta a discussão sobre o marco 
civil da Internet.

O SR. SILVIO COSTA – Vai estar na pauta, mas 
eu já soube que V.Exa. não concorda com a pauta.

Mantenho os meus parabéns até amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está bom.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 575-B, DE 2012 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Emenda 
do Senado Federal ao Projeto de Lei de Con-

versão nº 25, de 2012 (Medida Provisória nº 
575, de 2012), que altera as Leis nºs 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004, que institui 
normas gerais para licitação e contratação 
de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública, para dispor sobre 
o aporte de recursos em favor do parceiro 
privado, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, 12.058, 
de 13 de outubro de 2009, 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, 10.420, de 10 de abril 
de 2002, 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
10.925, de 23 de julho de 2004, 10.602, de 
12 de dezembro de 2002, e 9.718, de 27 de 
novembro de 1998, e a Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e dá 
outras providências. Pendente de parecer.

PRAZO NA CÂMARA: 04/09/2012
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

22/09/2012 (46º DIA)
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 

06/10/2012

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para oferecer 
parecer à emenda do Senado Federal ao Projeto de 
Lei de Conversão nº 25, de 2012, concedo a palavra 
ao Relator-Revisor da matéria na Câmara, o Deputado 
João Magalhães. (Pausa.)

Vou colocar o Deputado Eduardo Cunha de Re-
lator ad hoc.

Qual é o parecer, Deputado Eduardo Cunha, 
por favor?

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – O parecer é 
favorável à emenda do Senado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É favorável 
à emenda do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em dis-
cussão.

Não há oradores inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à votação.
Em votação a emenda do Senado.

EMENDA DO SENADO Nº 25, DE 2012

Suprima-se o art. 8º do Projeto.

(ARTIGO A QUE SE REFERE A EMENDA)

Art. 8º O caput do art. 70 da Lei nº 4.117, de 27 
de agosto de 1962, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
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“Art. 70. Constitui crime executar servi-
ços de radiodifusão em potência superior a 
100 (cem) Watts ERP, sem a devida outorga.

Pena – detenção, de seis meses a dois 
anos.” (NR)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há orador 
inscrito, sim.

Com a palavra o Deputado Walter Feldman, para 
falar contra. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Assis Carvalho, para 
falar contra a emenda.

O SR. ASSIS CARVALHO (PT – PI. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, em relação a esse 
projeto, nós dialogamos nesta Casa e tratamos de um 
dispositivo, o art. 8º, que diz respeito exatamente a 
modificação do art. 70 da Lei nº 4.117, de 1962, que 
cuida da questão da criminalização dos comunicado-
res, das pessoas que trabalham sobretudo com rádios 
comunitárias, rádios de baixa potência.

Para nossa tristeza, o Senado encaminhou uma 
emenda, a Emenda nº 25, que sugeriu a supressão 
do art. 8º desse projeto.

Sr. Presidente, o que estamos fazendo neste 
momento é exatamente discutir com esta Casa, com 
os Parlamentares, para que se faça justiça aos movi-
mentos populares, aos movimentos comunitários, aos 
movimentos deste País. 

Ora, Sr. Presidente, se alguém, em nome da de-
mocracia, utiliza-se do Twitter ou do Facebook para fazer 
alguma referência e comete algum excesso, responde 
civilmente por esse excesso. Agora, se um cidadão 
ou uma cidadã monta na sua comunidade uma rádio 
de baixa potência, uma rádio que trata das questões 
culturais da comunidade, lá chega a Polícia Federal, 
e toda uma força penal recai sobre as pessoas mais 
humildes. Eu compreendo ser excesso uma situação 
como essa, situação que consideramos inclusive dis-
criminatória.

É por isso, Sr. Presidente, que nós propusemos 
que fosse feita uma nova redação para a Lei nº 4.117. 
Sabemos que isso tem uma grande força ideológica, 
porque os detentores da grande comunicação não acei-
tam que os pequenos se organizem, mas faço um apelo 
a esta Casa para que a gente derrube essa emenda 
do Senado e mantenha o texto original que foi votado 
nesta Casa, porque é um texto que faz justiça e retira 
esse cancro, esse câncer do passado, que persegue 
os humildes que montam um pequeno equipamento 
na sua comunidade.

Faço este apelo, Sr. Presidente, para que o texto 
original já votado nesta Casa e suprimido pelo Senado 
volte, portanto, prevaleça a redação original, para que 
a gente possa continuar nessa luta pelo fortalecimento 

da democracia, porque acredito que democracia tam-
bém é respeito ao direito de expressão dos mais hu-
mildes, como está assegurado no Pacto de São José 
da Costa Rica, do qual o nosso País é signatário, mas 
que infelizmente não respeita...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, concedo a palavra ao Deputado Sandro Alex.

Não há mais oradores para falar contra. Depois 
o Deputado Beto Mansur vai falar a favor.

O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPS – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, estamos encaminhando favoravelmente à 
alteração feita pelo Senado, suprimindo o art. 8º, que 
descriminalizava a prática da radiodifusão no País, au-
torizando emissoras piratas com até 100 watts a ope-
rarem, o que é um crime previsto hoje, e seria alterado.

Trabalhamos aqui, na Câmara, pela alteração. 
Felizmente, o Senado fez essa alteração. Aliás, Sr. 
Presidente, estamos trabalhando pela definição do 
novo padrão de rádio digital no País. A potência de 
até 100 watts, que seria permitida, deixaria na ilega-
lidade emissoras com cobertura em cidades de porte 
de capital, porque, com 100 watts, no padrão digital, 
daria para fazer a cobertura da cidade de São Paulo.

Vejam o perigo desse artigo colocado e aprovado 
aqui. Felizmente, foi retirado pelo Senado, e nós vamos 
confirmar essa retirada, suprimindo o art. 8º.

A própria ANATEL, que é a agência regulado-
ra, também é contrária a esse artigo, até porque ela 
é guardiã do espectro. Com ele, o espectro do rádio 
brasileiro ficaria completamente comprometido, todo o 
setor de radiodifusão. Haveria perigo inclusive, Depu-
tado Arolde, de os aeroportos brasileiros terem essas 
emissoras trabalhando de forma clandestina, prejudi-
cando o espectro e a segurança nacional.

Aliás, esse artigo também prejudica as emissoras 
comunitárias. Esse artigo era contrário às comunitárias, 
porque elas trabalham com outorga, dentro da regula-
mentação aprovada nesta Casa de Leis. Por esse artigo, 
não é mais necessária a autorização, a outorga para 
as emissoras comunitárias, educativas e comerciais.

Esse artigo, inclusive, dentro de uma MP, nada 
tinha a ver com o texto da MP. Foi ali colocado sem 
cabimento, e hoje esta Casa vai suprimi-lo definitiva-
mente, retirando esse estímulo às rádios piratas, com 
comprometimento de toda a organização e a adminis-
tração do espectro no Brasil.

Somos, então, a favor da supressão do artigo 
encaminhado pelo Senado e agora confirmado, nesta 
tarde, na Câmara dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Beto Mansur.

O SR. BETO MANSUR (PP – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou 
falar mais como engenheiro elétrico e radiodifusor do 
que como Parlamentar há mais de 20 anos na Casa. 

O texto aprovado na Câmara, incluído na Medida 
Provisória nº 575, acaba com a radiodifusão brasilei-
ra, principalmente nas médias e pequenas cidades. 
Nem estou falando das grandes emissoras de rádio e 
televisão. Eu falo das pequenas e médias emissoras.

Quem deve ter colocado esse texto na medida 
provisória foi alguém interessado em manter rádios 
piratas ou rádios comunitárias que não têm ainda au-
torização do Ministério das Comunicações nem da 
ANATEL. Querem retirar a previsão de crime, no caso 
de emissoras de rádio e televisão com até 100 watts 
ERP. O meu antecessor disse muito bem. Quando se 
monta um transmissor com até 100 watts de potência 
ERP no digital, cobre-se boa parte de uma grande ci-
dade como São Paulo. 

Então, é muito importante que a gente vote no 
texto do Senado, que fez uma emenda muito bem acer-
tada, para que a gente volte ao texto, retire o texto que 
foi aprovado, no caso da Medida Provisória nº 575, na 
Câmara dos Deputados.

Gostaria de lembrar que todos aqueles que pre-
tendem ter uma rádio comunitária podem se habilitar 
no Ministério das Comunicações para tal, até porque 
existe legislação aprovada para isso. Agora, nós não 
podemos conviver com rádios e televisões piratas no 
Brasil.

Lembro a V.Exas., pela experiência acumulada 
ao longo dos últimos anos, principalmente no setor de 
comunicação, que isso acaba literalmente com o siste-
ma organizado de rádio e televisão no País.

É por isso que eu peço aos Srs. Parlamentares 
que votem “sim” a essa emenda, para que possamos 
retirar esse “jabuti” que foi colocado na Medida Pro-
visória nº 575.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há mais 

oradores inscritos.
Está encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à votação.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, 

pela Liderança do PSD.
Uma vez que essa matéria foi objeto de desta-

que do PSD – eu, na argumentação que fiz, no enca-
minhamento…

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. quer 
fazer o quê, Deputado? V.Exa. quer defender a matéria?

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA – Quero fazer 
uma orientação à bancada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quando che-
gar a hora da orientação, eu chamo V.Exa. para orientar.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA – Então, está bem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

a emenda do Senado Federal, com parecer favorável.
Lembro ao Plenário que aqueles que votarem 

“sim” à emenda estarão suprimindo o art. 8º do projeto 
de lei de conversão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Orientação 
de bancada.

Como vota o PT?
O SR. ASSIS CARVALHO (PT – PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
“não”, porque discorda plenamente dessa dominação 
da ABERT, que fez uma nota nacional dizendo absur-
dos, como os que ouvimos há pouco. Nós conhecemos 
essa orientação absurda de que uma rádio de baixa 
potência derruba avião. Esse terrorismo, essa desin-
formação precisa ser superada neste País.

Nós compreendemos, Sr. Presidente, que este é 
um grande momento para que a gente discuta exata-
mente o direito dos pequenos. Na verdade, o que se 
faz aqui é trabalhar com contrainformação, informação 
que não se confirma. É por isso que nós reafirmamos 
a nossa defesa do direito dos mais humildes de terem 
o seu equipamento. Nada dessa história, porque existe 
a Lei nº 9.612, que já trata da regulamentação. O que 
existe na Lei nº 4.117 é um excesso, é um abuso, é 
uma forma absurda, maltrata os mais humildes.

Por isso, o PT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação da medida provisória na Câmara dos Deputa-
dos, o PMDB não obstaculizou a passagem desse tema 
porque havia temas mais relevantes. Porém, agora, já 
que o Senado fez a alteração e a mandou para cá, o 
PMDB vai votar “sim”, porque acha que realmente tratar 
de matéria penal numa emenda a medida provisória, 
para o Relator, é uma situação esdrúxula. Não pode-
mos deixar isso prevalecer no hábito da Casa.

Então, o PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSD?
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSD – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
falei, o PSD vai encaminhar, reafirmando que foi objeto 
do nosso destaque, que nós aqui defendemos, como 
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todos aqueles que defenderam, que seja mantido o 
texto do Senado, que fez justiça.

Existe aí um erro técnico. Essa foi sempre a mi-
nha observação. Não estou discutindo politicamente. 
Tecnicamente, esse art. 8º, que foi incluído aqui pelo 
Relator, na realidade, suprime o art. 70 do Código Bra-
sileiro de Telecomunicações.

Então, não é apenas a radiodifusão, conforme 
foi aqui argumentado, mas todos os serviços, as es-
tações de telecomunicações que vão ficar sem regu-
lamentação. Vai ser o caos para o setor de comunica-
ções. Terá que ser feita uma regulamentação adicional. 
Além do fato, é claro, de estarmos, nesse ato, fazendo 
a regularização de estações piratas. Isso é realmente 
inadmissível.

O PSD vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSDB?
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSDB – quando da votação desta matéria, encami-
nhou contrariamente a essa verdadeira anistia de que 
se trata neste momento. As rádios têm que ter trata-
mento igual. É preciso que haja lei para todos, senão, 
em havendo essa anistia para frente e para trás, pode-
-se fazer qualquer coisa. Aqui não se trata de rádios 
grandes ou pequenas.

Se os grandes conglomerados de televisão e 
rádio não são punidos, é preciso, eventualmente, mu-
dar a legislação. O que não pode haver é uma anistia 
geral, um laisser-faire geral para qualquer um fazer a 
utilização como bem quiser. Com 100 watts de potên-
cia, consegue-se alcançar uma cidade de 500 mil, 1 
milhão de habitantes.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PR? (Pausa.)

Como vota o PP?
O SR. BETO MANSUR (PP – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista vai votar “sim”. É importante informar aos 
Parlamentares que rádio e televisão piratas no Brasil 
estão fora do sistema organizado de comunicações. É 
importante ressaltar e lembrar a todos os companheiros 
– muitos deles têm interesse em rádio e televisão co-
munitária – que o Ministério das Comunicações aceita 
pedidos. Não há problema em aceitar pedidos de emis-
soras de rádio e televisão comunitárias organizadas.

Agora, não ser crime montar rádio e televisão 
pirata de até 100 watts é um absurdo, na organização 
existente no Brasil, principalmente em relação ao sis-
tema aéreo. Isso interferiria muito no sistema aéreo 
brasileiro.

O Partido Progressista vota “sim”, pela segurança.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSB 
como vota?

O SR. EDSON SILVA (PSB – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB está 
dividido, até por uma dúvida que nos abraça, a legali-
dade dessa emenda. É uma introdução penal discuti-
da dentro de uma medida provisória, o que contraria 
a Constituição.

Então, o PSB – para não radicalizar, libera a ban-
cada em relação a essa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Democratas?

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
matéria, se tivesse sido votada nominalmente no ple-
nário da Câmara dos Deputados, tenho certeza, não 
teria sido aprovada da forma que foi. O Senado a cor-
rigiu, fez uma emenda supressiva.

Nós estamos de pleno acordo com o discurso 
daqueles que dizem que vai haver uma balbúrdia, co-
locando-se em risco, inclusive, o sistema de controle 
aéreo e o sistema aéreo brasileiro.

Nós vamos dizer “sim” à emenda supressiva do 
Senado Federal, corrigindo essa medida provisória, vo-
tada de forma equivocada na Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PR como 
vota?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
após longa discussão no partido, tivemos dificuldades, 
assim como o PSB – que acabou liberando a banca-
da. Tivemos muitas dificuldades, mas conversamos 
com muitos técnicos, pessoas que entendem da área. 
Percebemos algumas inseguranças e preferimos ficar 
com a matéria que veio do Senado.

Então, encaminhamos o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PTB? (Pausa.)
Como vota o PDT?
O SR. MARCOS ROGÉRIO (PDT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
matéria, como já foi ventilado, é estranha à proposta 
de uma medida provisória, além dos aspectos que fo-
ram levantados aqui que colocam em risco inclusive 
a segurança nacional.

Então, o PDT – considerando que o texto na for-
ma como veio do Senado é mais adequado, vai votar 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PTB?

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “sim”, 
Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco Parlamentar PV/PPS?

O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPS – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco PV/PPS vai encaminhar a favor do Estado de 
Direito, vai votar “sim”, de acordo com a alteração fei-
ta no Senado.

Aliás, quando nesta Casa a matéria foi apreciada, 
também o Bloco alertou para o perigo desse artigo co-
locado na MP, que libera, descriminaliza as emissoras 
piratas no Brasil, coloca em risco a segurança do País, 
autoriza a existência de emissoras de até 100 watts, 
que podem dar cobertura, no modelo digital, a uma 
capital, transmitir sem outorga. Ou seja, desrespeita 
as emissoras comunitárias, desrespeita as emissoras 
educativas, as comerciais, todos os veículos de comu-
nicação e, principalmente, este Parlamento, que está 
aqui justamente para outorgar esse poder.

O Bloco vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSC?
O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PCdoB?

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a 
Câmara deveria, por coerência, manter o parecer do 
Relator, o PLV, manter o texto.

Na verdade, estamos perdendo uma oportunida-
de singular de democratizar a radiodifusão no Brasil.

Não há que se confundir rádios pequenas com 
rádios piratas. A própria federação de rádios comunitá-
rias apoia esse texto. Não há que se confundir pirataria 
de rádios com rádios com potência de até 100 watts.

Eu acho muito ruim que muitos discursos su-
cumbam, e aqui não vai demérito à cabeça legalista 
de alguns Parlamentares ou até a preocupação com 
matéria penal, ou a preocupação com matéria estranha 
à medida provisória, mas, na verdade, há um grande 
lobby da ABERT funcionando dentro...

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para con-
cluir, Deputada.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Há um grande lo-
bby da ABERT funcionando aqui dentro hoje, tentando 
retirar isso do texto.

Então, temos que parar de tapar o sol com a 
peneira...

(O microfone é desligado.)

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Vou concluir. É que 
acabou o som muito rápido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É que V.Exa. 
tem 1 minuto, Deputada.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Então, nós temos 
que deixar claro que há duas posições de fato. E eu, 
sinceramente, gostaria muito que pudéssemos apro-
var hoje aqui uma democratização para as pequenas 
rádios do Brasil.

O PCdoB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PRB?
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB – SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB 
é favorável a essa emenda do Senado, encaminha o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSOL? (Pausa.)

Como vota o PEN? (Pausa.)
Como vota o PMN? (Pausa.)
Como vota a Minoria?
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu quero cumprimentar o Senado da República, que 
cumpriu a sua missão revisora. Eu acho que ele cor-
rigiu um grave equívoco que havíamos aqui cometido.

Há um entendimento claro de que a decisão to-
mada pelo Senado Federal é adequada.

Cumprimento também os Líderes dos partidos 
que encaminham favoravelmente à manutenção da 
emenda do Senado, Sr. Presidente.

Parabéns, mais uma vez, ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Governo 

como vota? (Pausa.)
O SR. FÁBIO RAMALHO – Sr. Presidente, peço 

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

a palavra.
O SR. FÁBIO RAMALHO (Bloco/PV – MG. Ques-

tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
à bancada mineira e à bancada do Norte e do Nordes-
te, eu pediria que entrassem em obstrução, porque é 
um absurdo o veto da Presidente Dilma ao projeto dos 
royalties do petróleo.

Então, vamos entrar em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-

ção a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. De-

putados que forem pela aprovação permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
Foi suprimido, portanto, o art. 8º do projeto de 

lei de conversão.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a 
mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 575-C DE 2012 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 25 DE 2012

Altera as Leis nºs 11.079, de 30 de de-
zembro de 2004, que institui normas gerais 
para licitação e contratação de parceria pú-
blico-privada no âmbito da administração 
pública, para dispor sobre o aporte de re-
cursos em favor do parceiro privado, 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, 12.058, de 13 de outubro 
de 2009, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
10.420, de 10 de abril de 2002, 10.925, de 23 
de julho de 2004, 10.602, de 12 de dezembro 
de 2002, e 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
e a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 

2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 5º  ..................................................
XI – o cronograma e os marcos para o 

repasse ao parceiro privado das parcelas do 
aporte de recursos, na fase de investimentos 
do projeto e/ou após a disponibilização dos 
serviços, sempre que verificada a hipótese do 
§ 2º do art. 6º desta Lei.

 ..................................................... ”(NR)
 ................................................... “Art. 6º 
§ 1º O contrato poderá prever o pagamen-

to ao parceiro privado de remuneração variável 
vinculada ao seu desempenho, conforme me-
tas e padrões de qualidade e disponibilidade 
definidos no contrato.

§ 2º O contrato poderá prever o aporte de 
recursos em favor do parceiro privado para a 
realização de obras e aquisição de bens rever-
síveis, nos termos dos incisos X e XI do caput 
do art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, desde que autorizado no edital de licita-
ção, se contratos novos, ou em lei específica, se 
contratos celebrados até 8 de agosto de 2012.

§ 3º O valor do aporte de recursos reali-
zado nos termos do § 2º poderá ser excluído 
da determinação:

I – do lucro líquido para fins de apuração 
do lucro real e da base de cálculo da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; e

II – da base de cálculo da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade Social – COFINS.

§ 4º A parcela excluída nos termos do 
§ 3º deverá ser computada na determinação 
do lucro líquido para fins de apuração do lucro 
real, da base de cálculo da CSLL e da base 
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins, na proporção em que o custo para 
a realização de obras e aquisição de bens a 
que se refere o § 2º deste artigo for realizado, 
inclusive mediante depreciação ou extinção 
da concessão, nos termos do art. 35 da Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 5º Por ocasião da extinção do contrato, 
o parceiro privado não receberá indenização 
pelas parcelas de investimentos vinculados a 
bens reversíveis ainda não amortizadas ou de-
preciadas, quando tais investimentos houverem 
sido realizados com valores provenientes do 
aporte de recursos de que trata o § 2º.”(NR)

“Art. 7º  ..................................................
§ 1º É facultado à administração pública, 

nos termos do contrato, efetuar o pagamen-
to da contraprestação relativa a parcela fruí-
vel do serviço objeto do contrato de parceria 
público-privada.

§ 2º O aporte de recursos de que trata o 
§ 2º do art. 6º, quando realizado durante a fase 
dos investimentos a cargo do parceiro priva-
do, deverá guardar proporcionalidade com as 
etapas efetivamente executadas.”(NR)

“Art. 10.  ................................................
§ 4º Os estudos de engenharia para a 

definição do valor do investimento da PPP de-
verão ter nível de detalhamento de anteproje-
to, e o valor dos investimentos para definição 
do preço de referência para a licitação será 
calculado com base em valores de mercado 
considerando o custo global de obras seme-
lhantes no Brasil ou no exterior ou com base 
em sistemas de custos que utilizem como insu-
mo valores de mercado do setor específico do 
projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante 
orçamento sintético, elaborado por meio de 
metodologia expedita ou paramétrica.”(NR)

“Art. 16. Ficam a União, seus fundos es-
peciais, suas autarquias, suas fundações pú-
blicas e suas empresas estatais dependentes 
autorizadas a participar, no limite global de R$ 
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6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), em 
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Priva-
das – FGP que terá por finalidade prestar ga-
rantia de pagamento de obrigações pecuniárias 
assumidas pelos parceiros públicos federais, 
distritais, estaduais ou municipais em virtude 
das parcerias de que trata esta Lei.

§ 9º A prestação de garantias pelo FGP a 
obrigações pecuniárias assumidas pelos par-
ceiros públicos estaduais, distritais ou munici-
pais limita-se ao montante de recursos federais 
destinados ao Projeto de Parceria Público-Pri-
vada de iniciativa destes entes e condiciona-se 
à prestação de contragarantia, em valor igual 
ou superior ao da garantia a ser concedida que 
poderá recair sobre receitas próprias geradas 
por impostos na forma autorizada pelo § 4º do 
art. 167 da Constituição Federal, bem como à 
adimplência do parceiro público relativamente 
às suas obrigações perante a União, autarquias 
e fundações federais.”(NR)

“Art. 18.  ................................................
§ 4º O FGP poderá prestar garantia me-

diante contratação de instrumentos disponíveis 
em mercado, inclusive para complementação 
das modalidades previstas no § 1º.

§ 5º O parceiro privado poderá acionar 
o FGP nos casos de:

I – crédito líquido e certo, constante de 
título exigível aceito e não pago pelo parceiro 
público após 15 (quinze) dias contados da data 
de vencimento; e

II – débitos constantes de faturas emiti-
das e não aceitas pelo parceiro público após 
45 (quarenta e cinco) dias contados da data 
de vencimento, desde que não tenha havido 
rejeição expressa por ato motivado.

§ 9º O FGP é obrigado a honrar faturas 
aceitas e não pagas pelo parceiro público.

§ 10. O FGP é proibido de pagar faturas 
rejeitadas expressamente por ato motivado. 

§ 11. O parceiro público deverá informar o 
FGP sobre qualquer fatura rejeitada e sobre os 
motivos da rejeição no prazo de 40 (quarenta) 
dias contado da data de vencimento.

§ 12. A ausência de aceite ou rejeição 
expressa de fatura por parte do parceiro públi-
co no prazo de 40 (quarenta) dias contado da 
data de vencimento implicará aceitação tácita.

§ 13. O agente público que contribuir 
por ação ou omissão para a aceitação tácita 
de que trata o § 12 ou que rejeitar fatura sem 
motivação será responsabilizado pelos danos 

que causar, em conformidade com a legisla-
ção civil, administrativa e penal em vigor.”(NR)

“Art. 28. A União não poderá conceder 
garantia ou realizar transferência voluntária 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios se 
a soma das despesas de caráter continuado 
derivadas do conjunto das parcerias já contra-
tadas por esses entes tiver excedido, no ano 
anterior, a 5% (cinco por cento) da receita cor-
rente líquida do exercício ou se as despesas 
anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) 
anos subsequentes excederem a 5% (cinco 
por cento) da receita corrente líquida projeta-
da para os respectivos exercícios.

 ..................................................... ”(NR)

Art. 2º O art. 8° da Lei nº 10.637, de 30 de de-
zembro de 2002, passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso XIII:

“Art. 8º  ..................................................
XIII – as receitas decorrentes dos servi-

ços prestados pelas sociedades de advoga-
dos regulamentadas pela Lei n° 8.906, de 4 
de julho de 1994.”(NR)

Art. 3º O caput do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes incisos XXVIII e XXIX:

“Art. 10.  ................................................
XXVIII – as receitas decorrentes dos ser-

viços prestados pelas sociedades de advoga-
dos regulamentadas pela Lei n° 8.906, de 4 
de julho de 1994;

XXIX – as receitas decorrentes de opera-
ções de comercialização de pedra britada, de 
areia para construção civil e de areia de brita.

 ..................................................... ”(NR)

Art. 4º A Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 32.  ................................................
I – animais vivos classificados nas posi-

ções 01.02 e 01.04 da Nomenclatura Comum 
do Mercosul – NCM, quando efetuada por 
pessoa jurídica, inclusive cooperativa, ven-
didos para pessoas jurídicas que produzam 
mercadorias classificadas nas posições 02.01, 
02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 
0206.29, 0206.80.00, 0206.90.00, 0210.20.00, 
0210.99.00, 0506.90.00, 0510.00.10, 
0510.00.90, 1502.00.1 e 1502.00.90 da NCM;

II – produtos classificados nas posições 
02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 
0206.29, 0206.80.00, 0206.90.00, 0210.20.00, 
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0210.99.00, 0506.90.00, 0510.00.10, 0510.00.90, 
1502.00.1 e 1502.00.90 da NCM, quando efetua-
da por pessoa jurídica que revenda tais produtos 
ou que industrialize bens e produtos classificados 
nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao 

regime de apuração não cumulativa da Con-
tribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclu-
sive cooperativas, que produzam mercado-
rias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 
02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 
0206.80.00, 0206.90.00, 0210.20.00, 0210.99.00, 
0506.90.00, 0510.00.10, 0510.00.90, 1502.00.1 
e 1502.00.90 da NCM, destinadas a exportação, 
poderão descontar da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins devidas em cada período de 
apuração crédito presumido, calculado sobre o 
valor dos bens classificados na posição 01.02 da 
NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos 
de cooperado pessoa física.

§ 7º O disposto no § 6º aplica-se somente 
à parcela dos créditos presumidos determina-
da com base no resultado da aplicação, sobre 
o valor da aquisição de bens classificados nas 
posições 01.02 e 01.04 da NCM, da relação per-
centual existente entre a receita de exportação 
e a receita bruta total, auferidas em cada mês.

 ..................................................... ”(NR)

Art. 5º O art. 22 da Lei nº 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 22. Os juros pagos ou creditados a 
pessoa vinculada somente serão dedutíveis 
para fins de determinação do lucro real até o 
montante que não exceda ao valor calculado 
com base em taxa determinada conforme este 
artigo acrescida de margem percentual a título 
de spread, a ser definida por ato do Ministro 
de Estado da Fazenda com base na média de 
mercado, proporcionalizados em função do 
período a que se referirem os juros.

§ 5º (Revogado).
§ 6º A taxa de que trata o caput será a taxa:
I – de mercado dos títulos soberanos 

da República Federativa do Brasil emitidos 
no mercado externo em dólares dos Estados 
Unidos da América, na hipótese de operações 
em dólares dos Estados Unidos da América 
com taxa prefixada;

II – de mercado dos títulos soberanos da 
República Federativa do Brasil emitidos no mer-

cado externo em reais, na hipótese de opera-
ções em reais no exterior com taxa prefixada; e 

III – London Interbank Offered Rate – 
LIBOR pelo prazo de 6 (seis) meses, nos de-
mais casos.

§ 7º O Ministro de Estado da Fazenda 
poderá fixar a taxa de que trata o caput na 
hipótese de operações em reais no exterior 
com taxa flutuante.

§ 8º Na hipótese do inciso III do § 6º, para 
as operações efetuadas em outras moedas nas 
quais não seja divulgada taxa Libor própria, deve-
rá ser utilizado o valor da taxa Libor para depósi-
tos em dólares dos Estados Unidos da América.

§ 9º A verificação de que trata este arti-
go deve ser efetuada na data da contratação 
da operação e será aplicada aos contratos 
celebrados a partir de 1º de janeiro de 2013.

§ 10. Para fins do disposto no § 9º, a 
novação e a repactuação são consideradas 
novos contratos.

§ 11. O disposto neste artigo será dis-
ciplinado pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, inclusive quanto às especificações 
e condições de utilização das taxas previstas 
no caput e no § 6º.”(NR)

Art. 6º A Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º  ..................................................
§ 4º Fica o Poder Executivo autorizado 

a incluir agricultores familiares de outros Mu-
nicípios situados fora da área estabelecida no 
caput e desconsiderados pelo disposto no § 
1º, desde que atendidos previamente os se-
guintes requisitos:

I – comprovação de que os agricultores fa-
miliares se encontram em Municípios sistematica-
mente sujeitos a perda de safra em razão de es-
tiagem ou excesso hídrico, conforme regulamento;

II – dimensionamento do número de agri-
cultores potencialmente beneficiados;

III – existência de disponibilidade orça-
mentária, após atendimento da área estabe-
lecida no caput;

IV – cumprimento do disposto no art. 5º; e
V – estabelecimento de metodologia de 

apuração específica de perdas de safras dos 
agricultores pelo órgão gestor.”(NR)

“Art. 6º ...................................................  
I – a contribuição, por adesão, do agricul-

tor familiar para o Fundo Garantia-Safra não 
será superior a 1% (um por cento) em 2012, 
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1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos 
por cento) no ano de 2013, 1,50% (um intei-
ro e cinquenta centésimos por cento) no ano 
de 2014, 1,75% (um inteiro e setenta e cinco 
centésimos por cento) no ano de 2015 e de 
2% (dois por cento) a partir do ano de 2016, 
do valor da previsão do benefício anual, e será 
fixada anualmente pelo órgão gestor do Fundo;

II – a contribuição anual do Município será 
de até 3% (três por cento) em 2012, 3,75% (três 
inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) 
no ano de 2013, 4,50% (quatro inteiros e cin-
quenta centésimos por cento) no ano de 2014, 
5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos 
por cento) no ano de 2015 e de 6% (seis por cen-
to) a partir do ano de 2016, do valor da previsão 
de benefícios anuais para o Município, conforme 
acordado entre o Estado e o Município;

III – a contribuição anual do Estado, a ser 
adicionada às contribuições do agricultor e do 
Município, deverá ser em montante suficiente 
para complementar a contribuição de 10% (dez 
por cento) em 2012, 12,50% (doze inteiros e cin-
quenta centésimos por cento) no ano de 2013, 
15% (quinze por cento) na safra 2014/2015, 
17,50% (dezessete inteiros e cinquenta centési-
mos por cento) no ano de 2015 e de 20% (vinte 
por cento) a partir de 2016, do valor da previsão 
dos benefícios anuais, para o Estado; e

IV – a União aportará anualmente, no mí-
nimo, recursos equivalentes a 20% (vinte por 
cento) em 2012, 25% (vinte e cinco por cento) 
no ano de 2013, 30% (trinta por cento) no ano 
de 2014, 35% (trinta e cinco por cento) no ano 
de 2015 e de 40% (quarenta por cento) a partir 
de 2016, da previsão anual dos benefícios totais.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 8º Farão jus ao Benefício Garantia-

-Safra os agricultores familiares que, tendo 
aderido ao Fundo Garantia-Safra, vierem a 
sofrer perda em razão de estiagem ou excesso 
hídrico, comprovada na forma do regulamento, 
de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do 
conjunto da produção de feijão, milho, arroz, 
mandioca ou algodão, ou de outras culturas a 
serem definidas pelo órgão gestor do Fundo, 
sem prejuízo do disposto no § 3º.

§ 1º O Benefício Garantia-Safra será 
de, no máximo, R$ 1.200,00 (mil e duzentos 
reais) anuais, pagos em até 6 (seis) parcelas 
mensais, por família.

§ 3º O regulamento poderá definir condi-
ções sob as quais a cobertura do Fundo Ga-

rantia-Safra poderá ser estendida às atividades 
agrícolas que decorrerem das ações destina-
das a melhorar as condições de convivência 
com o semiárido e demais biomas das áreas 
incluídas por força do § 4º do art. 1º.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 10.  ................................................
II – do instrumento de adesão constará 

a área a ser plantada com as culturas previs-
tas no caput do art. 8º, e outras previstas pelo 
órgão gestor;

IV – a área total plantada com as culturas 
mencionadas no inciso II do caput não poderá 
superar 5 (cinco) hectares;

 ..................................................... ”(NR)

Art. 7º Ficam criados os seguintes cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Su-
periores – DAS:

I – destinados ao Ministério do Esporte ou a en-
tidade da administração indireta federal a ele vincula-
da para atividades de controle e combate à dopagem: 

a) 1 (um) DAS-6;
b) 3 (três) DAS-5;
c) 13 (treze) DAS-4;
d) 4 (quatro) DAS-3; e
e) 3 (três) DAS-2;

II – destinados ao Ministério da Integração Na-
cional:

a) 1 (um) DAS-5; e
b) 2 (dois) DAS-3.

Art. 8º O art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de 
apresentar nos prazos fixados declaração, de-
monstrativo ou escrituração digital exigidos nos 
termos do art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro 
de 1999, ou que os apresentar com incorreções 
ou omissões será intimado para apresentá-los 
ou para prestar esclarecimentos nos prazos es-
tipulados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:

I – por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-

-calendário ou fração, relativamente às pessoas 
jurídicas que, na última declaração apresenta-
da, tenham apurado lucro presumido;

b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 
por mês-calendário ou fração, relativamente 
às pessoas jurídicas que, na última declara-
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ção apresentada, tenham apurado lucro real 
ou tenham optado pelo autoarbitramento;

II – por não atendimento à intimação da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
apresentar declaração, demonstrativo ou escri-
turação digital ou para prestar esclarecimentos, 
nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que 
nunca serão inferiores a 45 (quarenta e cinco) 
dias: R$ l.000,00 (mil reais) por mês-calendário;

III – por apresentar declaração, demons-
trativo ou escrituração digital com informações 
inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois 
décimos por cento), não inferior a R$ 100,00 
(cem reais), sobre o faturamento do mês an-
terior ao da entrega da declaração, demons-
trativo ou escrituração equivocada, assim en-
tendido como a receita decorrente das vendas 
de mercadorias e serviços.

§ 1º Na hipótese de pessoa jurídica op-
tante pelo Simples Nacional, os valores e o per-
centual referidos nos incisos II e III deste artigo 
serão reduzidos em 70% (setenta por cento).

§ 2° Para fins do disposto no inciso I, em 
relação às pessoas jurídicas que, na última 
declaração, tenham utilizado mais de uma for-
ma de apuração do lucro, ou tenham realizado 
algum evento de reorganização societária, de-
verá ser aplicada a multa de que trata a alínea 
b do inciso I do caput.

§ 3° A multa prevista no inciso I será 
reduzida à metade, quando a declaração, de-
monstrativo ou escrituração digital for apre-
sentado após o prazo, mas antes de qualquer 
procedimento de ofício.”(NR)

Art. 9º O § 1º do art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de 
julho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
§ 1º No caso dos incisos XIV a XVI do 

caput, a redução a 0 (zero) das alíquotas apli-
ca-se até 31 de dezembro de 2013.

 ..................................................... ”(NR)
Art. 10. Fica estabelecido que será aplicada a 

alíquota prevista no inciso I do § 3º do art. 8º da Lei nº 
10.925, de 23 de julho de 2004, no cálculo do crédi-
to presumido oriundo das aquisições de insumos de 
origem vegetal ou de origem animal utilizados para 
a produção de produtos agropecuários classificados 
nos capítulos 2 a 4 e 16 e nos códigos 15.01 a 15.06 
e 1516.10 e das misturas ou preparações de gorduras 
ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18, des-
tinados à alimentação humana ou animal.

Art. 11. O art. 1º da Lei nº 10.602, de 12 de de-
zembro de 2002, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 1º O Conselho Federal dos Despa-
chantes Documentalistas do Brasil – CFDD/
BR e os Conselhos Regionais dos Despachan-
tes Documentalistas dos Estados e do Distrito 
Federal – CRDD são os órgãos normativos e 
de fiscalização profissional dos despachantes 
documentalistas, dotados de autonomia admi-
nistrativa e patrimonial.

§ 5º O CFDD/BR e CRDD serão dotados 
de personalidade jurídica de direito público.

§ 6º É expressamente vedada a criação de 
mais de um Conselho Regional para a mesma 
base territorial do Estado ou do Distrito Federal.

§ 7º O CFDD/BR e os CRDD exercem 
as suas atribuições por delegação do poder 
público.”(NR)

Art. 12. O art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novem-
bro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 10:

“Art. 3º  ..................................................
§ 10. As indenizações correspondentes 

aos eventos ocorridos de que trata o inciso III 
do § 9º referem-se às despesas e custos ope-
racionais com os atendimentos realizados em 
seus beneficiários e em beneficiários perten-
centes a outra operadora atendidos pela rede 
conveniada/credenciada, inclusive por outros 
profissionais, cujo atendimento estejam obri-
gadas a custear nos termos dos planos por 
elas oferecidos.”(NR).

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos:

I – a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) 
mês subsequente ao de sua publicação, em relação 
ao art. 4º;

II – a partir de 1º de janeiro de 2013, em relação 
aos arts. 2º, 3º e 5º;

III – desde 1º de agosto de 2004, em relação 
ao art. 11;

IV – na data de sua publicação, para os demais 
dispositivos.

Art. 14. Fica revogado o § 5º do art. 22 da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2012. – 
Deputado João Magalhães, Relator.

SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. De-
putados que a aprovam permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

APROVADA.
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A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aviso a 

V.Exas. e aos Líderes partidários presentes que o acor-
do que nós firmamos para votação no dia de hoje dá 
conta da votação das duas medidas provisórias nesta 
primeira sessão, a ordinária. Logo depois, teremos uma 
sessão extraordinária, em que vamos votar a PEC das 
empregadas domésticas, o projeto de lei da Defenso-
ria Pública e o requerimento de regime de urgência do 
projeto que trata do fim do exame da Ordem. 

Então, são três votações que teremos. Duas de-
las pelo menos serão votações nominais.

Aviso aos Srs. Deputados que estão nos seus 
gabinetes que teremos ainda durante o dia de hoje 
duas votações nominais.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 2 da 
pauta.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 577, DE 2012  
(Do Poder Executivo) 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 577, de 2012, que dispõe sobre 
a extinção das concessões de serviço público 
de energia elétrica e a prestação temporária do 
serviço, sobre a intervenção para adequação 
do serviço público de energia elétrica, e dá ou-
tras providências; tendo parecer da Comissão 
Mista, pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência, pela 
constitucionalidade, juridicidade, adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação desta e das emendas nºs 1, 11, 33, 
40, 42, 43, 47, 58, 62, 76 e 86, na forma do Pro-
jeto de Lei de Conversão apresentado, e pela 
rejeição das emendas nºs 2 a 10, 12 a 32, 34 a 
39, 41, 44 a 46, 48 a 57, 59 a 61, 63 a 75, 77 a 85, 
87 e 88 (Relator: Sen. Romero Jucá e Relator 
Revisor: Dep. Lelo Coimbra).

PRAZO NA CÂMARA: 26/09/2012
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

14/10/2012 (46º DIA)
PRAZO DO CONGRESSO NACIONAL: 

28-10-12
PRORROGAÇÃO PELO CONGRESSO 

NACIONAL: 06-2-13
COMISSÃO MISTA: Declaração inci-

dental de inconstitucionalidade do artigo 5º, 
caput, artigo 6º, §§ 1º e 2º da Resolução do 
Congresso Nacional nº 1/02, com eficácia ex 
nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 4.029 (DOU de 16/3/12).

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à discussão.

Há três oradores inscritos. 
Com a palavra o Deputado Walter Feldman, para 

falar contra a matéria. (Pausa.) Não está presente.
Os Deputados Amauri Teixeira e Vicentinho vão 

falar a favor da matéria. (Pausa.)
Os dois estão retirando suas inscrições, para 

darmos agilidade ao processo.
É isso, Deputado? (Pausa.)
Então, não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-

ção o parecer da Comissão Mista na parte em que 
manifesta opinião favorável quanto ao atendimento 
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur-
gência e de sua adequação financeira e orçamentária, 
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles 
que forem pela aprovação permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à votação do mérito da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

o Projeto de Lei de Conversão nº 29, referente à Medida 
Provisória nº 577, de 2012, ressalvados os destaques.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 29, DE 2012

Dispõe sobre a extinção das conces-
sões de serviço público de energia elétrica e 
a prestação temporária do serviço, sobre a in-
tervenção para adequação do serviço público 
de energia elétrica, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Da Extinção da Concessão e Prestação  

Temporária do Serviço Público de Energia Elétrica

Art. 1º Na extinção da concessão de serviço pú-
blico de energia elétrica com fundamento no disposto 
nos incisos III e VI do caput do art. 35 da Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, o poder concedente ob-
servará o disposto nesta Lei.

Art. 2º Extinta a concessão, o poder concedente 
prestará temporariamente o serviço, por meio de órgão 
ou entidade da administração pública federal, até que 
novo concessionário seja contratado por licitação nas 
modalidades leilão ou concorrência.
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§ 1º Não recairá sobre o poder concedente qual-
quer espécie de responsabilidade em relação a tribu-
tos, encargos, ônus, obrigações ou compromissos com 
terceiros ou empregados referentes ao período anterior 
à declaração da extinção da concessão.

§ 2º Com a finalidade de assegurar a continuidade 
do serviço, o órgão ou entidade de que trata o caput 
fica autorizado a realizar a contratação temporária de 
pessoal imprescindível à prestação do serviço público 
de energia elétrica, nos termos e condições estabele-
cidos na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, até 
a contratação de novo concessionário.

§ 3º O órgão ou entidade de que trata o caput po-
derá receber recursos financeiros do poder concedente 
para assegurar a continuidade e a prestação adequada 
do serviço público de energia elétrica.

§ 4º O órgão ou entidade de que trata o caput po-
derá aplicar os resultados homologados das revisões e 
reajustes tarifários, bem como contratar e receber re-
cursos de Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, 
Conta de Desenvolvimento Energético – CDE e Reser-
va Global de Reversão – RGR, nos termos definidos 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

§ 5º As obrigações contraídas pelo órgão ou en-
tidade de que trata o caput na prestação temporária 
do serviço serão assumidas pelo novo concessionário, 
nos termos do edital de licitação.

§ 6º O poder concedente poderá definir remune-
ração adequada ao órgão ou entidade de que trata o 
caput, em razão das atividades exercidas no período 
da prestação temporária do serviço público de ener-
gia elétrica.

Art. 3º O órgão ou entidade responsável pela 
prestação temporária do serviço público de energia 
elétrica deverá:

I – manter registros contábeis próprios relativos 
à prestação do serviço;

II – prestar contas à Aneel e efetuar acertos de 
contas com o poder concedente;

III – disponibilizar publicamente, inclusive em sítio 
da Internet, as contas de que trata o inciso II.

Art. 4º O órgão ou entidade responsável pela 
prestação temporária do serviço público assumirá, a 
partir da data de declaração de extinção, os direitos e 
obrigações decorrentes dos contratos firmados com 
o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, com 
a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 
CCEE e dos contratos de compra e venda de energia 
elétrica celebrados pela sociedade titular da conces-
são extinta, mantidos os termos e bases originalmente 
pactuados.

Parágrafo único. O disposto neste artigo observará 
o previsto no § 1º do art. 2º, não recaindo sobre o órgão 

ou entidade responsável pela prestação temporária do 
serviço público qualquer espécie de responsabilidade 
em relação aos direitos e obrigações referentes ao pe-
ríodo anterior à declaração da extinção da concessão.

CAPÍTULO II 
Da Intervenção Para Adequação do  
Serviço Público de Energia Elétrica

Art. 5º O poder concedente, por intermédio da 
Aneel, poderá intervir na concessão de serviço pú-
blico de energia elétrica, com o fim de assegurar sua 
prestação adequada e o fiel cumprimento das normas 
contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

§ 1º O ato que declarar a intervenção conterá a 
designação do interventor, o valor de sua remunera-
ção, o prazo, os objetivos e os limites da intervenção.

§ 2º O prazo da intervenção será de até um ano, 
prorrogável uma vez, por até mais dois anos, a crité-
rio da Aneel.

§ 3º O interventor será remunerado com recursos 
da concessionária.

§ 4º Não se aplicam à concessionária de serviço 
público de energia elétrica sob intervenção as veda-
ções contidas nos arts. 6º e 10 da Lei nº 8.631, de 4 
de março de 1993.

§ 5º Nas intervenções na concessão de serviço 
público de energia elétrica de que trata esta Lei, não 
se aplica o disposto nos arts. 32 a 34 da Lei nº 8.987, 
de 1995.

Art. 6º Declarada a intervenção na concessão 
de serviço público de energia elétrica, a Aneel deve-
rá, no prazo de trinta dias, instaurar procedimento ad-
ministrativo para comprovar as causas determinantes 
da medida e apurar responsabilidades, assegurado o 
direito de ampla defesa.

§ 1º Se ficar comprovado que a intervenção não 
observou os pressupostos legais e regulamentares, 
será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser 
imediatamente devolvido à concessionária, sem pre-
juízo de seu direito à indenização.

§ 2º O procedimento administrativo a que se refere 
o caput deverá ser concluído no prazo de até um ano.

Art. 7º A intervenção na concessão de serviço 
público de energia elétrica implica a suspensão do 
mandato dos administradores e membros do conse-
lho fiscal, assegurados ao interventor plenos poderes 
de gestão sobre as operações e os ativos da conces-
sionária, e a prerrogativa exclusiva de convocar a as-
sembleia geral nos casos em que julgar conveniente. 

Art. 8º Ao assumir suas funções, o interventor na 
concessão de serviço público de energia elétrica deverá: 
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I – arrecadar, mediante termo próprio, todos os 
livros da concessionária e os documentos de interesse 
da administração; e

II – levantar o balanço geral e o inventário de 
todos os livros, documentos, dinheiro e demais bens 
da concessionária, ainda que em poder de terceiros, 
a qualquer título. 

Parágrafo único. O termo de arrecadação, o balan-
ço geral e o inventário deverão ser assinados também 
pelos administradores em exercício no dia anterior à 
intervenção, os quais poderão apresentar, em sepa-
rado, declarações e observações que julgarem a bem 
dos seus interesses.

Art. 9º O interventor na concessão de serviço 
público de energia elétrica prestará contas à Aneel 
sempre que requerido e, independentemente de qual-
quer exigência, no momento que deixar suas funções, 
respondendo civil, administrativa e criminalmente por 
seus atos.

§ 1º Os atos do interventor que impliquem dispo-
sição ou oneração do patrimônio da concessionária, 
admissão ou demissão de pessoal dependerão de 
prévia e expressa autorização da Aneel.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, caberá 
recurso para a Aneel, sem efeito suspensivo, no prazo 
de dez dias, contra qualquer decisão do interventor.

Art. 10. Os administradores da concessionária de 
serviço público de energia elétrica em exercício no dia 
anterior à intervenção deverão entregar ao interven-
tor, no prazo de cinco dias úteis contado da edição do 
ato que declarar a intervenção, documento assinado 
no qual conste:

I – nome, nacionalidade, estado civil e endereço 
dos administradores e membros do conselho fiscal em 
exercício nos últimos doze meses anteriores à decla-
ração da intervenção; 

II – mandatos que tenham outorgado em nome 
da concessionária, indicando o seu objeto, nome e 
endereço do mandatário; 

III – bens móveis e imóveis pertencentes à con-
cessionária que não se encontrem no estabelecimento 
ou de posse da pessoa jurídica; e

IV – participações que cada administrador ou 
membro do conselho fiscal tenha em outras socieda-
des, com a respectiva indicação.

§ 1º O documento pode ser firmado em conjun-
to, e dispensa, neste caso, a necessidade de entrega 
individual.

§ 2º A Aneel ou o interventor poderão requerer 
aos administradores outras informações e documentos 
que julgarem pertinentes.

Art. 11. Os administradores e membros do con-
selho fiscal da concessionária de serviço público de 

energia elétrica sob intervenção responderão por seus 
atos e omissões, na forma da Lei nº 6.404, de 15 de 
setembro de 1976.

Parágrafo único. Os administradores respondem 
solidariamente pelas obrigações assumidas pela con-
cessionária durante sua gestão, nas hipóteses previs-
tas nos incisos I e II do art. 158 da Lei nº 6.404, de 15 
de setembro de 1976.

Art. 12. Os acionistas da concessionária de servi-
ço público de energia elétrica sob intervenção terão o 
prazo de sessenta dias, contado do ato que determiná-
-la, para apresentar à Aneel um plano de recuperação 
e correção das falhas e transgressões que ensejaram 
a intervenção, contendo, no mínimo:

I – discriminação pormenorizada dos meios de 
recuperação a serem empregados; 

II – demonstração de sua viabilidade econômico-
-financeira;

III – proposta de regime excepcional de sanções 
regulatórias para o período de recuperação; e

IV – prazo necessário para o alcance dos ob-
jetivos, que não poderá ultrapassar o termo final da 
concessão.

§ 1º A adoção de qualquer meio de recuperação 
não prejudica as garantias da Fazenda Pública aplicá-
veis à cobrança dos seus créditos, nem altera as de-
finições referentes a responsabilidade civil, comercial 
ou tributária, em especial no que se refere à aplicação 
do art. 133 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

§ 2º A eventual alteração do controle acionário 
da concessionária sob intervenção, prevista no plano 
de recuperação, deverá ser aprovada pela Aneel, na 
forma estabelecida em lei, observada sempre a livre 
participação de interessados na aquisição do controle 
acionário, sendo vedada, sob pena de indeferimento do 
plano de recuperação, a concessão de exclusividade 
a uma ou mais empresas.

Art. 13. O deferimento pela Aneel do plano de 
recuperação e correção das falhas e transgressões 
cessará a intervenção, devendo a concessionária:

I – apresentar certidão de regularidade fiscal com 
a Fazenda Federal e o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço – FGTS, no prazo de cento e oitenta dias; e 

II – enviar trimestralmente à Aneel relatório sobre 
o cumprimento do plano de recuperação e correção 
das falhas e transgressões até a sua efetiva conclusão.

§ 1º Caso a concessionária não atenda ao dis-
posto neste artigo, aplica-se o disposto no art. 38 da 
Lei nº 8.987, de 1995.

§ 2º Os créditos decorrentes de obrigações con-
traídas pela concessionária durante a intervenção e 
aprovados previamente pelo Poder Concedente terão 
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privilégio geral de recebimento, na hipótese de extinção 
da concessão em decorrência da aplicação desta Lei.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos créditos 
de natureza tributária, devendo-se observar o disposto 
no caput do art. 186 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 – Código Tributário Nacional.

Art. 14. Caso o plano de recuperação e correção 
das falhas e transgressões seja indeferido pela Aneel 
ou não seja apresentado no prazo previsto no art. 12, 
o poder concedente poderá adotar, dentre outras, as 
seguintes medidas:

I – declaração de caducidade, nos termos do art. 
38 da Lei nº 8.987, de 1995;

II – cisão, incorporação, fusão ou transformação 
de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou 
cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos 
sócios, nos termos da legislação vigente;

III – alteração do controle societário;
IV – aumento de capital social; ou
V – constituição de sociedade de propósito es-

pecífico para adjudicar, em pagamento dos créditos, 
os ativos do devedor.

§ 1º Os acionistas da concessionária sob inter-
venção serão intimados do indeferimento do plano de 
recuperação para, no prazo de dez dias úteis, apre-
sentar pedido de reconsideração à Aneel.

§ 2º A Aneel deverá, no prazo de quinze dias úteis 
contado do recebimento do pedido de reconsideração 
de que trata o § 1º, apresentar sua manifestação, que 
será tida como definitiva.

Art. 15. A concessionária de serviço público de 
energia elétrica sob intervenção fica autorizada a re-
ceber recursos financeiros do poder concedente para 
assegurar a continuidade e a prestação adequada do 
serviço concedido enquanto durar a intervenção.

Parágrafo único. Encerrada a intervenção, a con-
cessionária de serviço público de energia elétrica ou 
a pessoa jurídica que assumir a concessão, nos ter-
mos do art. 14 desta Lei, deverá restituir os valores 
recebidos da União Federal no prazo de noventa dias. 
(texto inserido).

CAPÍTULO III 
Disposições Finais

Art. 16. Os administradores da concessionária de 
serviço público de energia elétrica sob intervenção ou 
cuja concessão seja extinta na forma do art. 1º ficarão 
com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, 
por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou 
onerá-los até a apuração e a liquidação final de suas 
responsabilidades. 

§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo atin-
ge a todos aqueles que tenham estado no exercício 

das funções de administração da concessionária de 
serviço público de energia elétrica nos doze meses 
anteriores ao ato que determinar a intervenção ou 
declarar a extinção. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica:
I – aos bens considerados inalienáveis ou impe-

nhoráveis pela legislação em vigor; e 
II – aos bens objeto de contrato de alienação, de 

promessa de compra e venda e de cessão de direito, 
desde que o respectivo instrumento tenha sido leva-
do a registro público até doze meses antes da data de 
declaração da intervenção ou da extinção. 

§ 3º A apuração de responsabilidades referida 
no caput será feita mediante inquérito a ser instaura-
do pela Aneel.

§ 4º Se o inquérito concluir pela inexistência de 
prejuízo à concessionária, será arquivado, cessando 
então a indisponibilidade.

§ 5º Concluindo o inquérito pela existência de 
prejuízo, será ele, com o respectivo relatório, reme-
tido ao Ministério Público, observados os seguintes 
procedimentos:

I – a Aneel, de oficio ou a requerimento de qual-
quer interessado que não tenha sido indiciado no in-
quérito, após aprovação do respectivo relatório, deter-
minará o levantamento da indisponibilidade;

II – será mantida a indisponibilidade com relação 
às pessoas indiciadas no inquérito, após aprovação do 
respectivo relatório pelo órgão fiscalizador.

Art. 17. A Aneel poderá estabelecer regime ex-
cepcional de sanções regulatórias durante o período 
de prestação temporária do serviço público de ener-
gia elétrica de que trata o art. 2º e nas hipóteses de 
intervenção.

Art. 18. Não se aplicam às concessionárias de 
serviços públicos de energia elétrica os regimes de 
recuperação judicial e extrajudicial previstos na Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, salvo posteriormente 
à extinção da concessão.

Art. 19. Aplica-se o disposto nesta Lei às permis-
sões de serviço público de energia elétrica.

Art. 20. A Lei nº 8.987, de 1995, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 38.  ................................................
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
VII – a concessionária não atender a in-

timação do poder concedente para, em cento 
e oitenta dias, apresentar a documentação 
relativa a regularidade fiscal, no curso da con-
cessão, na forma do art. 29 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

.........................................................(NR)”
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Art. 21. Os prazos de suspensões de pagamentos 
de tributos concedidas mediante atos concessórios de 
regime especial de drawback que, nos termos do art. 
4º do Decreto-Lei nº 1.722, de 3 de dezembro de 1979, 
tenham termo no ano de 2012 poderão ser prorroga-
dos, em caráter excepcional, por um ano, contado a 
partir da respectiva data de termo.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica a atos concessórios de drawback cujos prazos 
de pagamento de tributos já tenham sido objeto das 
prorrogações excepcionais previstas no art. 13 da Lei 
nº 11.945, de 4 de junho de 2009, no art. 61 da Lei nº 
12.249, de 11 de junho de 2010, ou no art. 8º da Lei 
nº 12.452, de 21 de julho de 2011.

Art. 22. A Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
§ 4º  .......................................................
I – se, no prazo de vinte e quatro meses, 

contado da sua publicação, a administradora 
da ZPE não tiver iniciado, sem motivo justifica-
do, as obras de implantação, de acordo com o 
cronograma previsto na proposta de criação;

........................................................ (NR)”.
“Art. 3º ......... .........................................
 ..............................................................
IV – decidir sobre os pedidos de prorro-

gação dos prazos previstos no incisos I e II do 
§ 4º do art. 2º e no caput do art. 25 protocola-
dos a partir de 1º de junho de 2012.

V – declarar a caducidade da ZPE no 
caso de não cumprimento dos prazos previstos 
nos incisos I e II do § 4º do art. 2º e no caput 
do art. 25. (NR)”.

“Art. 25. O ato de criação de ZPE já auto-
rizada até 13 de outubro de 1994 caducará se 
até 31 de dezembro de 2015 a administradora 
da ZPE não tiver iniciado, sem motivo justifica-
do, as obras de implantação. (NR)”.

Art. 23. O art. 3º da Lei nº 11.484, de 31 de maio 
de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
§ 6º O disposto nos arts. 17 e 18 do De-

creto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, e 
no Decreto-Lei nº 666, de 02 de julho de 1969, 
não se aplica aos produtos importados nos 
termos do parágrafo anterior. (NR)”.

Art. 24. O inciso I do § 1º do art. 22 da Lei nº 
9.028, de 12 de abril de 1995, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 22.  ................................................
§ 1º  .......................................................
I – aos designados para a execução dos 

regimes especiais previstos na Lei nº 6.024, 
de 13 de março de 1974, nos Decretos-Leis 
nºs 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, 
de 25 de fevereiro de 1987, e para a inter-
venção na concessão de serviço público de 
energia elétrica;

...................................................... (NR)”.

Art. 25. Prorroga-se até 31 de dezembro de 2016 
a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. 

Art. 26. A Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 
1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º  ..................................................
Parágrafo único. Incluem-se entre os tí-

tulos sujeitos a protesto as certidões de dívida 
ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e das suas respectivas autar-
quias e fundações públicas. (NR)”.

“Art. 21.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º Não se poderá tirar protesto por fal-

ta de pagamento de letra de câmbio contra o 
sacado não aceitante. (NR)”. 

Art. 27. O § 7º do art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 
de agosto de 2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 4º  ..................................................
 ..............................................................
§ 7º Para efeito do disposto no § 6º, consi-

deram-se projetos de incorporação de imóveis 
de interesse social os destinados à construção 
de unidades residenciais de valor de até R$ 
100.000,00 (cem mil reais) no âmbito do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, de que trata 
a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. (NR)”.

Art. 28. O art. 2º da Lei nº 12.024, de 27 de agos-
to de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º Até 31 de dezembro de 2014, a 
empresa construtora contratada para cons-
truir unidades habitacionais de valor de até 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), 
de que trata a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 
2009, fica autorizada, em caráter opcional, 
a efetuar o pagamento unificado de tributos 
equivalente a 1% (um por cento) da receita 
mensal auferida pelo contrato de construção.

........................................................(NR)”.
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Art. 29. O art. 61 da Lei nº 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 61.  ................................................
Parágrafo único. O disposto neste artigo 

aplica-se também ao produto exportado sem 
saída do território nacional, na forma discipli-
nada pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para ser:

 ..............................................................
VIII – entregue, no País:
a) para ser incorporado a produto do 

setor aeronáutico industrializado no território 
nacional, na hipótese de industrialização por 
encomenda de empresa estrangeira do bem 
a ser incorporado; ou

b) em regime de admissão temporária, por 
conta do comprador estrangeiro, sob a respon-
sabilidade de terceiro, no caso de aeronaves. 

IX – entregue no País, a órgão do Minis-
tério da Defesa, para ser incorporado a produto 
de interesse da defesa nacional em construção 
ou fabricação no território nacional, em decor-
rência de acordo internacional. (NR)”.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. – 
Deputado Fernando Ferro, Presidente da Comissão

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles 
que forem pela aprovação permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos aos 

destaques.
O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. ANTÔNIO ROBERTO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-

lavra o Deputado Antônio Roberto.
O SR. ANTÔNIO ROBERTO (Bloco/PV – MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, hoje a Federação do Co-
mércio do Estado de Minas Gerais completa 74 anos. 
O papel da entidade que representa o comércio mineiro 
de bens, serviços e turismo extrapolou os limites do 
Estado. Graças ao estreito relacionamento mantido com 
os poderes públicos federais, a entidade tem participa-
do ativamente da busca de solução para os grandes 
problemas do País, atuação que repercute de maneira 
muito positiva na atividade dos comerciantes mineiros.

Hoje, pois, quando registramos o transcurso de 
mais 1 ano de existência da FECOMÉRCIO Minas 

Gerais, quero saudar seu atual Presidente, o dinâmico 
empreendedor Lázaro Luiz Gonzaga, pela excelência 
do trabalho realizado. Que a entidade que ele lidera 
continue a desempenhar com sucesso o papel de porta-
-voz dos justos anseios do setor. São os nossos votos.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o dia 4 de 
dezembro é uma data com especial significação para 
o comércio mineiro de bens, serviços e turismo. Neste 
dia, há 74 anos, foi fundada a Federação do Comércio 
do Estado de Minas Gerais – FECOMÉRCIO Minas, 
com o propósito de fortalecer o segmento. Desde en-
tão, graças à competente atuação de seus dirigentes, 
a entidade tem estado à frente de iniciativas estraté-
gicas para o desenvolvimento do setor.

Quando nasceu, a FECOMÉRCIO Minas era for-
mada por somente sete sindicatos de Belo Horizonte 
e ocupava uma modesta sede, onde atualmente fun-
ciona a Associação Comercial de Minas. Onze anos 
depois, transferiu-se para prédio de sua propriedade, 
e hoje reúne 29 sindicatos filiados, dos quais 22 es-
tão situados no interior do Estado, e 22 conveniados.

Para dar uma ideia da importância da entida-
de, basta dizer que o setor de comércio de bens e de 
serviços recolhe quase a metade do ICMS de Minas 
Gerais. Além disso, a FECOMÉRCIO administra duas 
instituições de reconhecida excelência no Estado: o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SE-
NAC e o Serviço Social do Comércio – SESC.

É por todos sabido que devemos ao setor, las-
treado no crédito, o baixo impacto da crise financeira 
internacional sobre nossa economia. O comércio res-
ponde por 12% do PIB nacional, aproximadamente, 
e, desse percentual, 40% referem-se ao varejo. Em 
Minas Gerais, o setor gera algo próximo de 58% do 
PIB. Excluindo-se os segmentos de intermediação fi-
nanceira, o comércio de bens, serviços e turismo de-
tém uma fatia de 40,3% do PIB estadual. 

O potencial do setor para a geração de empre-
gos é proporcional à sua importância na economia. No 
ano passado, dos 2,5 milhões de postos de trabalho 
formais gerados no País, aproximadamente 1 milhão 
foram abertos pelo segmento de serviços. O comércio 
varejista gerou, sozinho, 450 mil novas vagas.

Embora reconheçamos a força e a importância 
da indústria brasileira, indispensável para o desenvolvi-
mento sustentável nacional, os números mostram que 
o comércio de bens, serviços e turismo tem liderado 
o crescimento brasileiro. O setor conseguiu suprir o 
expressivo aumento da demanda provocada pela as-
censão de milhões de brasileiros à classe média, e seu 
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papel estratégico nesse processo legitima o anseio de 
suas lideranças por maior participação na concepção 
das políticas públicas voltadas para o segmento.

Essa é uma das missões abraçadas pelo Sistema 
Fecomércio Minas. Sempre atenta para acompanhar os 
movimentos da economia e a evolução do setor, no Bra-
sil e no mundo, a entidade tem passado por um vigoro-
so processo de inovação, atuando em diversas frentes. 
Ações de intercâmbio estão sendo desenvolvidas com 
entidades nacionais e internacionais, e sua atuação pelo 
interior do Estado não para de crescer. Estamos certos 
de que a meta almejada, que é chegar aos 853 Municí-
pios de Minas Gerais, será alcançada em poucos anos.

A capacitação profissional, uma das prioridades per-
manentes da entidade, ganhou destaque com a proximi-
dade dos grandes eventos esportivos que o Brasil sediará. 
Sabemos que esses certames apresentam excelentes 
oportunidades de negócio, sobretudo para o setor de co-
mércio de bens, serviços e turismo, e a FECOMÉRCIO 
tem atuado com muita competência para preparar bem 
os profissionais envolvidos na recepção dos milhões de 
visitantes que receberemos nos próximos anos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nesses 
74 anos, o papel da entidade que representa o comércio 
mineiro de bens, serviços e turismo extrapolou os limites 
do Estado. Graças ao estreito relacionamento mantido 
com os poderes públicos federais, a entidade tem parti-
cipado ativamente da busca de solução para os grandes 
problemas do País, atuação que repercute de maneira 
muito positiva na atividade dos comerciantes mineiros.

Hoje, pois, quando registramos o transcurso de 
mais 1 ano de existência da FECOMÉRCIO Minas Ge-
rais, quero saudar seu atual Presidente, Lázaro Luiz 
Gonzaga, pela excelência do trabalho realizado. Que a 
entidade que ele lidera continue a desempenhar com 
sucesso o papel de porta-voz dos justos anseios do 
setor. São os meus votos.

Obrigado.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, um registro. 
Na votação anterior, sobre as rádios comunitárias, como 
Líder do PSOL não pude estar presente, mas quero 
dizer que o voto do PSOL era “não”, pela democrati-
zação dos meios de comunicação, pela existência das 
rádios comunitárias, que cumprem excelente papel, e 
contra o monopólio dos meios de comunicação.

Quero deixar registrado que o voto do PSOL 
era “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Primero 
destaque. São dois destaques de bancada do PSDB 
– destaques para votação de emenda.

Estão mantidos os destaques? (Pausa.)
Estão mantidos? (Pausa.)

É para retirá-los? (Pausa.)
Então, estão retirados os dois destaques.

(DESTAQUES A QUE SE REFERE O 
SR. PRESIDENTE)

‘‘Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, II, e § 

2º, combinado com o art. 117, IX, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 46, 
oferecida à Medida Provisória nº 577, de 2012.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 
2012. – Domingos Sávio, Vice-Líder do PSDB.’’

‘‘Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, II, e § 

2º, combinado com o art. 117, IX, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 87, 
oferecida à Medida Provisória nº 577, de 2012.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 
2012. – Domingos Sávio, Vice-Líder do PSDB.’’

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a 
mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 577-A DE 2012 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 29 DE 2012

Dispõe sobre a extinção das concessões 
de serviço público de energia elétrica e a pres-
tação temporária do serviço e sobre a inter-
venção para adequação do serviço público de 
energia elétrica; altera as Leis nºs 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, 11.508, de 20 de julho de 
2007, 11.484, de 31 de maio de 2007, 9.028, de 
12 de abril de 1995, 9.492, de 10 de setembro 
de 1997, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 12.024, 
de 27 de agosto de 2009, e 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Da Extinção da Concessão e Prestação  

Temporária do Serviço Público de Energia Elétrica

Art. 1º Na extinção da concessão de serviço pú-
blico de energia elétrica com fundamento no disposto 
nos incisos III e VI do caput do art. 35 da Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, o poder concedente ob-
servará o disposto nesta Lei.

Art. 2º Extinta a concessão, o poder concedente 
prestará temporariamente o serviço, por meio de órgão 
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ou entidade da administração pública federal, até que 
novo concessionário seja contratado por licitação nas 
modalidades leilão ou concorrência.

§ 1º Não recairá sobre o poder concedente qual-
quer espécie de responsabilidade em relação a tribu-
tos, encargos, ônus, obrigações ou compromissos com 
terceiros ou empregados referentes ao período anterior 
à declaração da extinção da concessão.

§ 2º Com a finalidade de assegurar a continuidade 
do serviço, o órgão ou entidade de que trata o caput 
fica autorizado a realizar a contratação temporária de 
pessoal imprescindível à prestação do serviço público 
de energia elétrica, nos termos e condições estabele-
cidos na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, até 
a contratação de novo concessionário.

§ 3º O órgão ou entidade de que trata o caput po-
derá receber recursos financeiros do poder concedente 
para assegurar a continuidade e a prestação adequada 
do serviço público de energia elétrica.

§ 4º O órgão ou entidade de que trata o caput po-
derá aplicar os resultados homologados das revisões e 
reajustes tarifários, bem como contratar e receber re-
cursos de Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, 
Conta de Desenvolvimento Energético – CDE e Reser-
va Global de Reversão – RGR, nos termos definidos 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

§ 5º As obrigações contraídas pelo órgão ou en-
tidade de que trata o caput na prestação temporária 
do serviço serão assumidas pelo novo concessionário, 
nos termos do edital de licitação.

§ 6º O poder concedente poderá definir remune-
ração adequada ao órgão ou entidade de que trata o 
caput, em razão das atividades exercidas no período 
da prestação temporária do serviço público de ener-
gia elétrica.

Art. 3º O órgão ou entidade responsável pela 
prestação temporária do serviço público de energia 
elétrica deverá:

I – manter registros contábeis próprios relativos 
à prestação do serviço;

II – prestar contas à Aneel e efetuar acertos de 
contas com o poder concedente;

III – disponibilizar publicamente, inclusive em sítio 
da internet, as contas de que trata o inciso II.

Art. 4º O órgão ou entidade responsável pela pres-
tação temporária do serviço público assumirá, a partir da 
data de declaração de extinção, os direitos e obrigações 
decorrentes dos contratos firmados com o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico – ONS e com a Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e dos 
contratos de compra e venda de energia elétrica ce-
lebrados pela sociedade titular da concessão extinta, 
mantidos os termos e bases originalmente pactuados.

Parágrafo único. O disposto neste artigo observará 
o previsto no § 1º do art. 2º, não recaindo sobre o órgão 
ou entidade responsável pela prestação temporária do 
serviço público qualquer espécie de responsabilidade 
em relação aos direitos e obrigações referentes ao pe-
ríodo anterior à declaração da extinção da concessão.

CAPÍTULO II 
Da Intervenção Para Adequação do  
Serviço Público de Energia Elétrica

Art. 5º O poder concedente, por intermédio da 
Aneel, poderá intervir na concessão de serviço pú-
blico de energia elétrica, com o fim de assegurar sua 
prestação adequada e o fiel cumprimento das normas 
contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

§ 1º O ato que declarar a intervenção conterá a 
designação do interventor, o valor de sua remunera-
ção, o prazo, os objetivos e os limites da intervenção.

§ 2º O prazo da intervenção será de até 1 (um) 
ano, prorrogável uma vez, por até mais 2 (dois) anos, 
a critério da Aneel.

§ 3º O interventor será remunerado com recursos 
da concessionária.

§ 4º Não se aplicam à concessionária de serviço 
público de energia elétrica sob intervenção as veda-
ções contidas nos arts. 6º e 10 da Lei nº 8.631, de 4 
de março de 1993.

§ 5º Nas intervenções na concessão de serviço 
público de energia elétrica de que trata esta Lei, não 
se aplica o disposto nos arts. 32 a 34 da Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995.

Art. 6º Declarada a intervenção na concessão de 
serviço público de energia elétrica, a Aneel deverá, no 
prazo de 30 (trinta) dias, instaurar procedimento ad-
ministrativo para comprovar as causas determinantes 
da medida e apurar responsabilidades, assegurado o 
direito de ampla defesa.

§ 1º Se ficar comprovado que a intervenção não 
observou os pressupostos legais e regulamentares, 
será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser 
imediatamente devolvido à concessionária, sem pre-
juízo de seu direito à indenização.

§ 2º O procedimento administrativo a que se refere 
o caput deverá ser concluído no prazo de até 1 (um) ano.

Art. 7º A intervenção na concessão de serviço 
público de energia elétrica implica a suspensão do 
mandato dos administradores e membros do conse-
lho fiscal, assegurados ao interventor plenos poderes 
de gestão sobre as operações e os ativos da conces-
sionária e a prerrogativa exclusiva de convocar a as-
sembleia geral nos casos em que julgar conveniente. 

Art. 8º Ao assumir suas funções, o interventor na 
concessão de serviço público de energia elétrica deverá: 
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I – arrecadar, mediante termo próprio, todos os 
livros da concessionária e os documentos de interesse 
da administração; e

II – levantar o balanço geral e o inventário de 
todos os livros, documentos, dinheiro e demais bens 
da concessionária, ainda que em poder de terceiros, 
a qualquer título. 

Parágrafo único. O termo de arrecadação, o balanço 
geral e o inventário deverão ser assinados também pelos 
administradores em exercício no dia anterior à intervenção, 
os quais poderão apresentar, em separado, declarações 
e observações que julgarem a bem dos seus interesses.

Art. 9º O interventor na concessão de serviço público 
de energia elétrica prestará contas à Aneel sempre que 
requerido e, independentemente de qualquer exigência, 
no momento em que deixar suas funções, responderá 
civil, administrativa e criminalmente por seus atos.

§ 1º Os atos do interventor que impliquem dispo-
sição ou oneração do patrimônio da concessionária, 
admissão ou demissão de pessoal dependerão de 
prévia e expressa autorização da Aneel.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, caberá re-
curso para a Aneel, sem efeito suspensivo, no prazo de 
10 (dez) dias, contra qualquer decisão do interventor.

Art. 10. Os administradores da concessionária de 
serviço público de energia elétrica em exercício no dia 
anterior à intervenção deverão entregar ao interventor, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da edição do 
ato que declarar a intervenção, documento assinado 
no qual conste:

I – nome, nacionalidade, estado civil e endereço 
dos administradores e membros do conselho fiscal 
em exercício nos últimos 12 (doze) meses anteriores 
à declaração da intervenção; 

II – mandatos que tenham outorgado em nome 
da concessionária, indicando o seu objeto, nome e 
endereço do mandatário; 

III – bens móveis e imóveis pertencentes à con-
cessionária que não se encontrem no estabelecimento 
ou de posse da pessoa jurídica; e

IV – participações que cada administrador ou 
membro do conselho fiscal tenha em outras socieda-
des, com a respectiva indicação.

§ 1º O documento pode ser firmado em conjun-
to e dispensa, nesse caso, a necessidade de entrega 
individual.

§ 2º A Aneel ou o interventor poderão requerer 
aos administradores outras informações e documentos 
que julgarem pertinentes.

Art. 11. Os administradores e membros do con-
selho fiscal da concessionária de serviço público de 
energia elétrica sob intervenção responderão por seus 

atos e omissões, na forma da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976.

Parágrafo único. Os administradores respondem 
solidariamente pelas obrigações assumidas pela con-
cessionária durante sua gestão, nas hipóteses previs-
tas nos incisos I e II do art. 158 da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976.

Art. 12. Os acionistas da concessionária de ser-
viço público de energia elétrica sob intervenção terão 
o prazo de 60 (sessenta) dias, contado do ato que a 
determinou, para apresentar à Aneel um plano de re-
cuperação e correção das falhas e transgressões que 
ensejaram a intervenção, contendo, no mínimo:

I – discriminação pormenorizada dos meios de 
recuperação a serem empregados; 

II – demonstração de sua viabilidade econômico-
-financeira;

III – proposta de regime excepcional de sanções 
regulatórias para o período de recuperação; e

IV – prazo necessário para o alcance dos ob-
jetivos, que não poderá ultrapassar o termo final da 
concessão.

§ 1º A adoção de qualquer meio de recuperação 
não prejudica as garantias da Fazenda Pública aplicá-
veis à cobrança dos seus créditos nem altera as defi-
nições referentes a responsabilidade civil, comercial 
ou tributária, em especial no que se refere à aplicação 
do art. 133 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

§ 2º A eventual alteração do controle acionário 
da concessionária sob intervenção, prevista no plano 
de recuperação, deverá ser aprovada pela Aneel, na 
forma estabelecida em lei, observada sempre a livre 
participação de interessados na aquisição do controle 
acionário, sendo vedada, sob pena de indeferimento do 
plano de recuperação, a concessão de exclusividade 
a uma ou mais empresas.

Art. 13. O deferimento pela Aneel do plano de 
recuperação e correção das falhas e transgressões 
cessará a intervenção, devendo a concessionária:

I – apresentar certidão de regularidade fiscal 
com a Fazenda Federal e o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias; e 

II – enviar trimestralmente à Aneel relatório sobre 
o cumprimento do plano de recuperação e correção 
das falhas e transgressões até a sua efetiva conclusão.

§ 1º Caso a concessionária não atenda ao dis-
posto neste artigo, aplica-se o disposto no art. 38 da 
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 2º Os créditos decorrentes de obrigações con-
traídas pela concessionária durante a intervenção e 
aprovados previamente pelo poder concedente terão 
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privilégio geral de recebimento, na hipótese de extinção 
da concessão em decorrência da aplicação desta Lei.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos créditos 
de natureza tributária, devendo-se observar o disposto 
no caput do art. 186 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 – Código Tributário Nacional.

Art. 14. Caso o plano de recuperação e correção 
das falhas e transgressões seja indeferido pela Aneel 
ou não seja apresentado no prazo previsto no art. 12, 
o poder concedente poderá adotar, dentre outras, as 
seguintes medidas:

I – declaração de caducidade, nos termos do art. 
38 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

II – cisão, incorporação, fusão ou transformação 
de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou 
cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos 
sócios, nos termos da legislação vigente;

III – alteração do controle societário;
IV – aumento de capital social; ou
V – constituição de sociedade de propósito es-

pecífico para adjudicar, em pagamento dos créditos, 
os ativos do devedor.

§ 1º Os acionistas da concessionária sob inter-
venção serão intimados do indeferimento do plano de 
recuperação para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
apresentar pedido de reconsideração à Aneel.

§ 2º A Aneel deverá, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis contado do recebimento do pedido de reconside-
ração de que trata o § 1º, apresentar sua manifestação, 
que será tida como definitiva.

Art. 15. A concessionária de serviço público de 
energia elétrica sob intervenção fica autorizada a re-
ceber recursos financeiros do poder concedente para 
assegurar a continuidade e a prestação adequada do 
serviço concedido enquanto durar a intervenção.

Parágrafo único. Encerrada a intervenção, a con-
cessionária de serviço público de energia elétrica ou a 
pessoa jurídica que assumir a concessão, nos termos 
do art. 14 desta Lei, deverá restituir os valores recebi-
dos da União Federal no prazo de 90 (noventa) dias.

CAPÍTULO III 
Disposições Finais

Art. 16. Os administradores da concessionária de 
serviço público de energia elétrica sob intervenção ou cuja 
concessão seja extinta na forma do art. 1º ficarão com 
todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qual-
quer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los até 
a apuração e a liquidação final de suas responsabilidades. 

§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo atin-
ge a todos aqueles que tenham estado no exercício 
das funções de administração da concessionária de 
serviço público de energia elétrica nos 12 (doze) me-

ses anteriores ao ato que determinar a intervenção ou 
declarar a extinção. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica:
I – aos bens considerados inalienáveis ou impe-

nhoráveis pela legislação em vigor; e 
II – aos bens objeto de contrato de alienação, de 

promessa de compra e venda e de cessão de direito, 
desde que o respectivo instrumento tenha sido levado 
a registro público até 12 (doze) meses antes da data 
de declaração da intervenção ou da extinção. 

§ 3º A apuração de responsabilidades referida 
no caput será feita mediante inquérito a ser instaura-
do pela Aneel.

§ 4º Se o inquérito concluir pela inexistência de 
prejuízo à concessionária, será arquivado, cessando 
então a indisponibilidade.

§ 5º Concluindo o inquérito pela existência de 
prejuízo, será ele, com o respectivo relatório, reme-
tido ao Ministério Público, observados os seguintes 
procedimentos:

I – a Aneel, de ofício ou a requerimento de qual-
quer interessado que não tenha sido indiciado no in-
quérito, após aprovação do respectivo relatório, deter-
minará o levantamento da indisponibilidade;

II – será mantida a indisponibilidade com relação 
às pessoas indiciadas no inquérito após aprovação do 
respectivo relatório pelo órgão fiscalizador.

Art. 17. A Aneel poderá estabelecer regime excep-
cional de sanções regulatórias durante o período de pres-
tação temporária do serviço público de energia elétrica 
de que trata o art. 2º e nas hipóteses de intervenção.

Art. 18. Não se aplicam às concessionárias de 
serviços públicos de energia elétrica os regimes de 
recuperação judicial e extrajudicial previstos na Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, salvo posteriormente 
à extinção da concessão.

Art. 19. Aplica-se o disposto nesta Lei às permis-
sões de serviço público de energia elétrica.

Art. 20. O inciso VII do § 1º do art. 38 da Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 38.  ................................................
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................
VII – a concessionária não atender a in-

timação do poder concedente para, em 180 
(cento e oitenta) dias, apresentar a documen-
tação relativa a regularidade fiscal, no curso 
da concessão, na forma do art. 29 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.

 ..................................................... ”(NR)
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Art. 21. Os prazos de suspensões de pagamen-
tos de tributos concedidas mediante atos concessó-
rios de regime especial de drawback que, nos termos 
do art. 4º do Decreto-Lei nº 1.722, de 3 de dezembro 
de 1979, tenham termo no ano de 2012 poderão ser 
prorrogados, em caráter excepcional, por 1 (um) ano, 
contado a partir da respectiva data de termo.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica a atos concessórios de drawback cujos prazos 
de pagamento de tributos já tenham sido objeto das 
prorrogações excepcionais previstas no art. 13 da Lei 
nº 11.945, de 4 de junho de 2009, no art. 61 da Lei nº 
12.249, de 11 de junho de 2010, ou no art. 8º da Lei 
nº 12.453, de 21 de julho de 2011.

Art. 22. A Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º  ..................................................
§ 4º  .......................................................
I – se, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

meses, contado da sua publicação, a adminis-
tradora da ZPE não tiver iniciado, sem motivo 
justificado, as obras de implantação, de acor-
do com o cronograma previsto na proposta 
de criação;

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 3º  ..................................................
V – decidir sobre os pedidos de prorroga-

ção dos prazos previstos nos incisos I e II do § 
4º do art. 2º e no caput do art. 25 protocolados 
a partir de 1º de junho de 2012;

VI – declarar a caducidade da ZPE no 
caso de não cumprimento dos prazos previs-
tos nos incisos I e II do § 4º do art. 2º e no 
caput do art. 25.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 25. O ato de criação de ZPE já auto-

rizada até 13 de outubro de 1994 caducará se 
até 31 de dezembro de 2015 a administradora 
da ZPE não tiver iniciado, sem motivo justifi-
cado, as obras de implantação.”(NR)

Art. 23. O art. 3º da Lei nº 11.484, de 31 de maio 
de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 3º  ..................................................
§ 6º O disposto nos arts. 17 e 18 do De-

creto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, e 
no Decreto-Lei nº 666, de 2 de julho de 1969, 
não se aplica aos produtos importados nos 
termos do § 5º.”(NR)

Art. 24. O inciso I do § 1º do art. 22 da Lei nº 
9.028, de 12 de abril de 1995, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 22.  ................................................
§ 1º  .......................................................
I – aos designados para a execução dos 

regimes especiais previstos na Lei nº 6.024, de 
13 de março de 1974, e nos Decretos-Leis nºs 
73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 
de fevereiro de 1987, e para a intervenção na 
concessão de serviço público de energia elétrica;

 ..................................................... ”(NR)

Art. 25. A Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 
1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º  ..................................................
Parágrafo único. Incluem-se entre os tí-

tulos sujeitos a protesto as certidões de dívida 
ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e das respectivas autarquias 
e fundações públicas.”(NR)

“Art. 21.  ................................................
§ 5º Não se poderá tirar protesto por fal-

ta de pagamento de letra de câmbio contra o 
sacado não aceitante.”(NR) 

Art. 26. O § 7º do art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 
de agosto de 2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 4º  ..................................................
§ 7º Para efeito do disposto no § 6º, consi-

deram-se projetos de incorporação de imóveis 
de interesse social os destinados à construção 
de unidades residenciais de valor de até R$ 
100.000,00 (cem mil reais) no âmbito do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, de que trata 
a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.

 ..................................................... ”(NR)

Art. 27. O caput do art. 2º da Lei nº 12.024, de 
27 de agosto de 2009, passa a vigorar com a seguin-
te redação: 

“Art. 2º Até 31 de dezembro de 2014, a 
empresa construtora contratada para cons-
truir unidades habitacionais de valor de até 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, 
de que trata a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 
2009, fica autorizada, em caráter opcional, 
a efetuar o pagamento unificado de tributos 
equivalente a 1% (um por cento) da receita 
mensal auferida pelo contrato de construção.

 ..................................................... ”(NR)

Art. 28. O art. 61 da Lei nº 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:
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“Art. 61.  ................................................
Parágrafo único. O disposto neste artigo 

aplica-se também ao produto exportado sem 
saída do território nacional, na forma discipli-
nada pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para ser:

VIII – entregue no País:
a) para ser incorporado a produto do 

setor aeronáutico industrializado no território 
nacional, na hipótese de industrialização por 
encomenda de empresa estrangeira do bem 
a ser incorporado; ou

b) em regime de admissão temporária, por 
conta do comprador estrangeiro, sob a respon-
sabilidade de terceiro, no caso de aeronaves; 

IX – entregue no País a órgão do Ministé-
rio da Defesa, para ser incorporado a produto 
de interesse da defesa nacional em construção 
ou fabricação no território nacional, em decor-
rência de acordo internacional.”(NR)

Art. 29. Prorroga-se até 31 de dezembro de 2016 
a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. 

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2012. – 
Deputado Lelo Coimbra, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, po-
rém, vou convocar sessão deliberativa extraordinária 
para hoje.

O SR. ARMANDO VERGÍLIO – Será com o mes-
mo painel, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com o 
mesmo painel.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB – SP. Pronun-
ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de encontrar uma 
marca do atual Governo Federal, mas está difícil, pois 
esqueci a minha lanterna.

Segundo publicação no jornal O Globo, em setem-
bro de 2003, Dilma, então Ministra de Minas e Energia, 
respondendo sobre as condições de abastecimento de 
energia no Brasil, disse: “Falar em risco de apagão é 
não prestar atenção na atual conjuntura. Não corremos 

risco de racionamento, nem de apagão. Fizemos um 
levantamento e podemos garantir que não há risco”.

No final do mês de outubro, boa parte do Brasil 
ficou às escuras, pois, segundo o Operador Nacional 
do Sistema, apenas um APAGÃO desligou 100% da 
carga do Nordeste e 77% do Norte.

Neste ano, já ocorreram 63 cortes de energia. Só 
entre os dias 15 de setembro e 15 de outubro, foram 14 
apagões em várias regiões. Na média, significa quase 
um corte a cada 2 dias.

Em 2011, no mesmo período, foram nove apa-
gões e, em termos de volume de energia desligada, 
os blecautes cresceram 153%.

Começo a imaginar que a marca deste Governo 
é uma máscara, pois, se não bastassem os apagões 
devido à falta de investimentos, o Governo foi intimado 
pelo Tribunal de Contas da União a devolver aos brasi-
leiros a quantia de 7 bilhões de reais, devido a um erro: 
cobrava valor a mais em todas as contas de energia de 
cada brasileiro, no período de 2002 a 2010. O valor será 
abatido nas próximas contas, a partir de janeiro de 2013.

Foi cômico ver a Presidenta Dilma se pronunciar, 
na TV, no dia 6 de setembro, sobre a redução de tari-
fas e dizer que o Governo agiu certo e na hora certa.

Sra. Presidenta, não queira enganar a todos nós 
brasileiros, pois o erro de cálculo aconteceu justamente 
quando a senhora era Ministra de Minas e Energia, e 
a redução de tarifas é somente por cumprir uma im-
posição do Tribunal de Contas da União.

Não adianta lançar pacote da bondade, PAC do 
papel, transposição do rio São Francisco, se nada 
avança no Governo. Aliás, a única coisa que avança 
é a corrupção. A cada dia, novos fatos de desvio de 
dinheiro público são noticiados.

Uma excelente gestão é aquela em que não há 
corrupção, uma boa gestão é a que identifica o que 
há de errado e corrige, e uma péssima gestão é a do 
governo que espera que os corruptos sejam noticia-
dos pela imprensa para tomar uma atitude. Este é o 
cenário da falta de controle do Governo.

Estamos abrindo as portas para receber a Copa 
do Mundo e os Jogos Olímpicos, e o Brasil está des-
provido de investimentos.

Neste ano, o povo nordestino sofre com a maior 
seca dos últimos 30 anos. Exatamente no ano em que 
a transposição do rio São Francisco deveria ser inaugu-
rada. A obra que teve início em 2007 não foi concluída 
e ainda obteve o custo inicial dobrado. A Presidenta 
Dilma acompanhou mais um show de promessas do 
Governo petista durante o lançamento da obra que be-
neficiaria cerca de 12 milhões de sertanejos, levando 
água a 400 municípios nordestinos.
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Segundo o Ministério da Integração Nacional, 
apenas 43% das obras estão prontas, representando 
má gestão e possibilidade de superfaturamento.

Em 2007, o custo inicial era de R$4,5 bilhões e, 
neste ano, foi para R$ 8,2 bilhões. A esperança de não 
sofrer com a falta de água perante a promessa do Go-
verno virou indignação, assim como tantas outras obras 
que são lançadas na mídia, com efeito marqueteiro.

Vamos governar para os brasileiros e não trans-
ferir recursos públicos para construir estradas na Bo-
lívia, linhas de transmissão de energia no Paraguai, 
represas no Equador...

Vamos beneficiar o povo brasileiro e não sair no 
prejuízo ao firmarmos acordos comerciais com a Ar-
gentina e ações impraticáveis com a Venezuela, em 
nome da democracia bolivariana.

Os impostos pagos pelos brasileiros devem ser 
dignos de investimentos em nosso território. Afinal, a 
Presidenta foi eleita como Presidenta do BRASIL, e 
não do MERCOSUL.

Devolva, sim, o que foi cobrado a mais nas con-
tas de luz de todos os brasileiros, mas não diga que 
é apoio do Governo. Esse apoio cobrado a mais pelo 
serviço oferecido possui outro nome.

Espero que não haja mais nenhum apagão e que 
todos os brasileiros possam acender as luzes de Natal.

Muito obrigado.
O SR. PADRE TON (PT – RO. Pronunciamen-

to encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, há exatos 100 anos, 4 meses e 3 
dias, era realizada a primeira viagem de trem a vapor 
pelos 366 quilômetros de trilhos imersos na Floresta 
Amazônica entre Porto Velho e Guajará-Mirim, às mar-
gens do Rio Madeira.

A partida de Porto Velho, saudada em festa pelos 
trabalhadores da ferrovia e autoridades diplomáticas 
do Brasil e da Bolívia, representava um feito inédito 
da engenharia rodoferroviária de proporções interna-
cionais. Era considerado um triunfo do homem sobre 
a natureza, o resultado de uma batalha épica, travada 
no coração da Floresta Amazônica.

A guerra produziu baixas de ambos os lados. Da 
parte da natureza, o rasgo na floresta densa, desnu-
dando seus mitos e lendas, expondo seus órgãos vi-
tais à curiosidade de estranhos e rompendo os vasos 
comunicantes que mantêm em equilíbrio os elementos 
vitais da mata. Do lado do homem, o saldo registrado 
é este: perda de milhares de vidas, por causa de do-
enças desconhecidas, do desassossego dos povos 
indígenas que viviam na região, da violação dos direi-
tos fundamentais dos trabalhadores, do medo sentido 
pelos homens no front de batalha e da saudade dos 
entes queridos espalhados por diversos países. Eram, 

principalmente, estadunidenses, ingleses, barbadianos 
e brasileiros de diversos Estados.

Conhecida como a Ferrovia do Diabo, pelas per-
das humanas ocorridas durante a sua construção, entre 
1907 e 1912, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é 
também o resultado da solução de um conflito entre o 
Brasil e a Bolívia, em que a diplomacia, o diálogo e a 
tolerância se sobrepuseram às armas e à força.

O Tratado de Petrópolis, assinado entre as duas 
nações, em 17 de novembro de 1903, desmobilizou, final-
mente, as tropas militares de ambos os lados, deslocadas 
para a fronteira à espera do sinal verde de seus coman-
dantes para o início da batalha. Por meio do acordo, as 
terras que atualmente compõem o Estado do Acre foram, 
por fim, integradas ao território brasileiro. Em contraparti-
da, o Brasil se comprometeu a construir a ferrovia, a fim 
de escoar a produção de borracha boliviana, permitindo 
àquele país uma saída para o Oceano Atlântico, contor-
nando as temidas cachoeiras do Rio Madeira.

Não há como contar a história daquele pedaço do 
Brasil, particularmente do Estado de Rondônia, sem 
falar da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e, muito 
menos, sem falar do sangue e do suor derramados 
por homes e mulheres que se sacrificaram em nome 
de um sonho de modernidade, de convivência pacífica 
entre duas nações e de integração de uma região até 
então isolada do restante do mundo.

Nós devemos muito a esses pioneiros, alguns de-
les ainda vivos, à espera do devido reconhecimento pelos 
serviços prestados em prol do Brasil. Como piauiense que 
foi acolhido pelos filhos daquela terra, quero homenagear, 
desta tribuna, os trabalhadores e trabalhadoras da Estrada 
de Ferro Madeira-Mamoré que ainda estão vivos e esten-
der o mesmo tributo aos familiares dos que já morreram.

Desativada em 1966, a Estrada de Ferro Madeira-
-Mamoré entra, então, numa fase de abandono, des-
truição e esquecimento. Infelizmente, é doloroso ver os 
trilhos sendo roubados e vendidos a preço de sucata 
por vândalos e as locomotivas abandonadas no meio 
do caminho, engolidas pela mata. Os últimos gover-
nantes não se empenharam o bastante para reverter 
esse verdadeiro crime contra a história e o patrimônio 
cultural do País. Espero que as comemorações do pri-
meiro centenário sirvam de incentivo para que as auto-
ridades responsáveis adotem medidas concretas para 
estancar a deterioração desse bem cultural inestimável 
e assegurem às futuras gerações o direito à memória 
dessa etapa marcante da nossa história.

Para finalizar, como não tenho o carisma da po-
esia, peço licença para declamar algumas estrofes de 
um poema de João Pedro da Silva:

“Narrarei aqui um fato
Parte da geografia.
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Que por via dos esforços
Junto da engenharia
Construíram com presteza
Essa nossa ferrovia.
Em um mil e oitocentos
E mais setenta e dois anos,
Pretenderam construí-la
Fizeram todos os planos,
Começaram e desistiram
Pelos seus terríveis danos.
Mas, o país boliviano,
Quarenta e sete anos antes,
Depois de independente,
Quis andar mais adiante
Decidiram construir
A ferrovia gigante.
Fizeram a programação,
Contratando outros estrangeiros,
Que trouxeram equipamentos
E vinte e cinco engenheiros,
Mas as mortes foram tantas
Que deixaram aos brasileiros.
Os estrangeiros em pauta,
Eram norte-americanos
Que várias vezes tentaram 
Mas voltaram soluçando,
Pois as doenças da terra
A eles iam matando.
Mas numa das tentativas,
Uns irmãos encabulados
Também norte-americanos
Fortemente encorajados
Construíram seis mil metros
E deixaram abandonados.
O Governo Imperial
Tomou duas iniciativas,
Enviou a Santo Antonio
Reforçadas comitivas
Essas duas fracassaram.
Esgotaram as tentativas
Com o tratado de Petrópolis,
O Brasil se comprometia
Num trecho encachoeirado
Construir uma ferrovia
E em novecentos e sete
O serviço se inicia.
Cinco anos depois,
A ferrovia foi terminada,
Passados mais vinte e nove,
Ela foi abandonada,
Pois a empresa dirigente,
Em violação foi flagrada.
Logo após o acontecido,

O Governo Federal
Mandou restabelecê-la
Nomeando um oficial 
Tenente Aluísio Ferreira
Como Diretor Geral.
Até sessenta e seis
Foi ela administrada,
Com o surgir duma rodovia
Ela foi desativada,
E hoje pra fins turísticos
Foi, então reestruturada.”

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV – SP. 

Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil tem a quarta maior 
população carcerária do mundo: mais de meio milhão 
de presos, o que corresponde à população de cidades 
como Londrina, no Paraná, ou Niterói, no Rio de Janeiro.

A capacidade dos presídios brasileiros é de 300 
mil vagas; ou seja, temos 200 mil detentos além das 
vagas disponíveis.

A população carcerária brasileira cresceu cerca 
de 350% nos últimos 20 anos. Em contrapartida, foram 
realizados no País 10 vezes menos investimentos do 
que o necessário em melhorias ou em criação de no-
vas casas de detenção.

Algumas das consequências objetivas dessa re-
alidade foram as razões que levaram recentemente o 
eminente Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo 
a declarar que preferiria morrer a cumprir pena em al-
guns dos presídios brasileiros.

Grande parte dos presos espreme-se em celas cujas 
medidas variam entre 70 centímetros e 1 metro quadrado, 
enquanto a Lei de Execução Penal assegura a cada preso 
6 metros de espaço nas celas. Nesse caso, a mesma lei 
que pune não consegue garantir as condições para que o 
cumprimento da punição ocorra com o mínimo de dignidade.

Sejamos razoáveis: o que verdadeiramente espe-
ramos desse modelo de sistema prisional? Realmente 
contamos com a ressocialização desses prisioneiros? 
Celas abarrotadas, precariedade de condições de limpeza 
e higiene, presos que cometeram delitos leves cumprindo 
suas penas junto a presos que cometeram crimes gra-
ves, ou até crimes hediondos, mau cheiro, degradação 
física e moral; somem-se a isso os relatos que nos che-
gam de maus tratos, e até mesmo de torturas; some-se 
a isso o fato de termos pelo menos 36 mil detentos que 
já deveriam ter sido beneficiados pela progressão de pe-
nas e não foram, porque o Judiciário simplesmente não 
consegue vencer a enorme demanda; pronto! Temos aí 
todos os elementos de uma mistura explosiva. 
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É como se a sociedade estivesse sentada num 
barril de pólvora.

Precisamos admitir que urge darmos solução a 
esse grave problema, e essa solução não se resume à 
construção de novas cadeias. Isso é apenas parte da pro-
posta. É necessário rever, rediscutir, redesenhar a política 
prisional brasileira, que deve ter como objetivo não ape-
nas a punição, mas a reintegração social dos detentos.

Os presídios têm de deixar de ser universidades 
do crime, com pós-graduação, mestrado e doutorado, 
focos geradores de mais e mais violência, dentro e 
fora de suas dependências. Como num efeito bume-
rangue, Sras. e Srs. Deputados, toda essa violência, 
todo esse abandono e toda a indignidade que grassa 
nessas casas voltam para a sociedade da pior maneira, 
refletindo-se na violência que nos cerca.

Essa nova política prisional precisa prever assis-
tência jurídica para que os detentos não fiquem en-
carcerados após o cumprimento de suas penas, para 
que tenham acesso mais rápido à progressão de suas 
penas, medida que contribuiria para reduzir a superlo-
tação e o agravamento do sentimento de revolta e de 
tensão dentro dos presídios.

Temos ainda 173 mil presos provisórios que 
aguardam uma decisão da Justiça sobre o seu futuro, 
o que corresponde a 30% dos detentos. Sequer foram 
julgados em primeira instância. Muitos deles viverão, 
a julgar pelo histórico, anos a fio à espera de um jul-
gamento. Os crimes que levam essa população para 
trás das grades são quase sempre o tráfico de drogas 
(125 mil presos) e crimes patrimoniais (240 mil presos). 
Apenas nove tipos de crimes são responsáveis por 94% 
das prisões, conforme dados divulgados no infográfico 
O Brasil atrás das grades, elaborado pela equipe Direito 
Direito, que presta informações para leigos.

Sr. Presidente, queremos trabalhar pela recupera-
ção de seres humanos. Por isso, conclamamos esta Casa 
para discutir uma política prisional que seja realmente ca-
paz de mudar essa realidade. Precisamos desconstruir o 
atual sistema, reinventá-lo, porque a detenção dos presos 
hoje não detém a criminalidade. Estamos patrocinando a 
violência. Queremos ser patrocinadores da paz.

Os presidiários já foram penalizados pelos seus 
crimes. Ninguém pode ser penalizado duas ou mais 
vezes pelo mesmo crime, pelo mesmo erro. A restrição 
da liberdade é das punições a mais severa. Que cum-
pram suas penas sem qualquer regalia, o que é justo, 
mas com dignidade, o que é, no mínimo, civilizado.

Muito obrigado.
Que Deus abençoe o Brasil.
O SR. SANDRO MABEL (PMDB – GO. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho aqui hoje para falar a 

respeito da reciclagem, tema que é de suma impor-
tância para nós brasileiros.

Com a reciclagem é possível economizarmos nos-
sos recursos naturais, diminuirmos gastos na limpeza 
urbana e no tratamento de doenças, reduzirmos a de-
gradação de certas áreas, além de evitamos o acúmulo 
de lixo, que apenas causa risco à nossa saúde pública. 

A reciclagem garante ainda emprego a milhares 
de cidadãos que, em sua maioria, fazem parte de uma 
população não qualificada e desprivilegiada, que ten-
ta garantir com seu esforço e seu trabalho o sustento 
de suas famílias. 

Sem a reciclagem, resíduos com alto grau de 
contaminação podem ser destinados aos lixões ou 
aterros sanitários, causando assim danos ao solo, ao 
ar, aos rios, e também doenças, de uma forma indire-
ta. Muitos desses resíduos não são assimilados por 
organismos decompositores, permanecendo no solo 
por mais tempo, causando com isso dificuldades para 
a sobrevivência de animais e plantas, desequilíbrio 
ecológico e problemas aos ecossistemas. 

Hoje, com cada 28 toneladas de papel reciclado 
pode-se evitar o corte de um hectare de floresta, sendo 
que 1 tonelada equivale ao corte de cerca de 30 árvo-
res. O gasto com a água para se produzir 1 tonelada 
de papel chega a cerca 100 mil litros, sendo que com 
a mesma quantidade de papel reciclado seriam neces-
sários 1.200 quilos de papel velho, gerando um gasto 
de 2 mil litros de água para sua produção; ou seja, te-
ríamos uma economia de 98 mil litros de água e uma 
redução de cerca de 74% dos poluentes jogados no ar. 

Com relação às matérias-primas, o vidro é 100% 
reciclável; portanto, 1 quilo de vidro reciclado torna-se 
1 quilo de vidro novo. O plástico é um recurso natural 
não renovável, e com sua reciclagem é possível ga-
rantir 90% de economia de energia; por exemplo, com 
100 toneladas de plástico reciclado é possível prevenir 
a extração de uma tonelada de petróleo. 

Agora, uma das matérias-primas mais complexas 
é o metal, que requer um processo mais longo e um 
alto custo energético e ambiental. O Brasil tem uma 
marca de 64% de economia na reciclagem de latas, 
cerca de 1,7 bilhão de unidades, o que supera países 
como a Inglaterra, a Alemanha e o Japão. Mas o Brasil 
ainda precisa fazer muitas outras melhorias em termos 
de reciclagem. As primeiras empresas envolvidas na 
reciclagem de garrafas PET, por exemplo, foram as co-
operativas de coleta seletiva e os depósitos de sucata. 

A produção do lixo vem aumentando em todo o 
mundo, e cabe a cada um de nós fazermos a nossa 
parte, que seria apenas separar esse lixo, tentando 
diminuir assim os aspectos desse problema. 
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Eu, juntamente com o meu caro colega Deputado 
Adrian Mussi Ramos, estamos na busca por melhoras 
para a categoria que tira o seu sustento da reciclagem, 
e defendemos a possibilidade de se isentarem os de-
pósitos de sucatas de todos os impostos federais, pois, 
apesar de essa medida custar uma certa quantia ao 
Governo Federal, ela com certeza trará esses depó-
sitos de sucatas e alguns transformadores finais de 
matérias-primas para a legalidade. 

Agradeço a todos a atenção, e sejamos cons-
cientes com relação a essa questão. 

Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente, e soli-
cito que este pronunciamento seja transcrito aos Anais 
desta Casa de Leis.

Muito obrigado. 
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE. 

Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, parceria entre os 
Governos Federal e Estadual e as Prefeituras Muni-
cipais é a nova palavra de ordem no combate à seca 
no Nordeste. Vale repetir: a mais grave dos últimos 50 
anos. Apesar de o fenômeno climático ainda não ter 
sido equacionado em definitivo, deve ser feita a cons-
tatação de que medidas emergenciais adotadas pelos 
governantes estão direcionadas para minimizar seus 
efeitos e atender às populações em suas necessidades 
mais prementes, em meio às calamidades públicas. 

O chamamento foi feito pelo Governador de Per-
nambuco, Eduardo Campos, durante inauguração e 
entrega de cisternas à comunidade do Distrito de Ca-
jueiro 2, Município de Sanharó, no Agreste do Estado. 
Além de cisternas, o Governo anunciou a construção de 
pequenas adutoras e reservatórios em todo o Estado. 
A manutenção e a conservação são tão importantes 
quando a construção desses equipamentos. 

Os futuros e os atuais gestores municipais estão 
sendo convocados pelo Governo do Estado para ela-
borar um plano estratégico de ações no enfrentamento 
da seca, contendo informações e demandas a serem 
implantadas preventivamente, para que, nas próximas 
estiagens, as populações estejam mais protegidas 
contra os efeitos perversos deste fenômeno climático. 
O Governo do Estado propõe-se a concluir esse pla-
no estratégico no final do próximo ano, com base nas 
propostas apresentadas pelas municipalidades.

Sabemos que grande parte do rebanho bovino 
dos Estados nordestinos foi dizimada por inanição, falta 
de ração e água. Para evitar o sacrifício dos animais, 
milhares de bovinos foram vendidos a preços irrisórios 
para produtores de Estados do Norte do País, onde 
estão preservados os pastos e os mananciais. O Go-
verno de Pernambuco estimula a aquisição de capri-
nos e ovinos, espécies mais adaptáveis às regiões do 

Semiárido, para incrementar essas culturas, em subs-
tituição aos rebanhos bovinos, onde for mais viável. 

A parceria com o Governo Federal deverá funcio-
nar no fornecimento da ração, inclusive o milho, para 
alimentar os animais. O Governo do Estado compra 
a cana-de-açúcar in natura e o bagaço de cana para 
distribuir a ração aos pequenos e médios agricultores. 

A ideia consiste na atuação solidária dos entes 
federativos, desde o Governo Central até as Prefeituras 
Municipais, no enfrentamento da seca e no atendimento 
às populações vitimadas pela seca. A construção de 
cisternas, poços artesianos e pequenos reservatórios 
inserem-se nessa linha de ação ao alcance das Pre-
feituras. Assim se expressou o Governador Eduardo 
Campos no encontro com os Prefeitos atuais e com os 
Prefeitos reeleitos, no Município de Sanharó. 

Está sendo feita a convocação a todas as munici-
palidades, para que adiram ao Programa Seguro Safra 
do Governo Federal. A adesão ao programa foi adiada 
para o mês de janeiro, de modo que os novos gesto-
res participem. No Sertão o programa já conta com a 
adesão de quase todas as Prefeituras. No Agreste do 
Estado, 66 Prefeituras foram convocadas para entrar 
no programa, e até agora 25 delas já aderiram. 

O Governo do Estado decidiu comprar cerca de 
120 toneladas de cana-de-açúcar para amenizar a falta 
de ração dos rebanhos. Durante reunião com a Associa-
ção dos Fornecedores de Cana, será definida a estraté-
gia para a distribuição da cana aos pecuaristas. A cana 
será distribuída crua, com caule e palha, apesar de ser 
menos nutritiva para o gado. Apanhada nos engenhos 
da Zona da Mata Norte e da Zona da Mata Sul, a cana 
será transportada para pontos intermediários no interior 
do Estado, a fim de facilitar o acesso aos agricultores.

A partir da próxima semana está sendo espera-
da a chegada de 2 mil toneladas de milho também, 
para compor a ração do gado. O Governo do Estado 
e a CONAB acertaram o fornecimento semanal de 2 
toneladas do produto. 

A temporada de chuvas no Agreste deve começar 
a partir de março, segundo os meteorologistas. A previ-
são é de que no Sertão comece a chover em fevereiro. 

O conjunto dessas ações construtivas deve fruti-
ficar a médio e longo prazos, para mitigar esse martírio 
multissecular dos nossos irmãos sertanejos e agrestinos, 
além de outras medidas de convivência com a seca.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Pronuncia-

mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na manhã de hoje, participamos da 
solenidade comemorativa à totalização de 1 milhão de 
moradias entregues pelo Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida. Além dessas, há mais 1 milhão de moradias 
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contratadas e mais 1,4 milhão de moradias a serem 
contratadas pelo Programa, uma das prioridades do 
Governo da Presidente Dilma Rousseff, que tem como 
meta reduzir drasticamente o deficit habitacional no Bra-
sil. O Minha Casa, Minha Vida tem, como tantos outros 
programas federais, um forte viés social, somado a um 
papel estratégico que cumpre na agenda brasileira ao 
estimular o desenvolvimento da atividade econômica. 

O Minha Casa, Minha Vida é um programa do 
Governo Federal que tem por objetivo promover a pro-
dução ou aquisição de novas unidades habitacionais, 
ou a requalificação de imóveis urbanos, para famílias 
com renda mensal de até R$ 5 mil. Em geral, o pro-
grama acontece em parceria com Estados, Municípios, 
empresas e entidades sem fins lucrativos.

Na primeira fase, foram contratadas mais de 1 
milhão de moradias. E a meta para a segunda fase do 
Minha Casa, Minha Vida é construir 2 milhões de casas 
e apartamentos até 2014. O Programa contará, nesta 
etapa, com R$ 71,7 bilhões de investimentos, sendo R$ 
62,2 bilhões do Orçamento Geral da União e R$ 9,5 bi-
lhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Com as contratações de unidades habitacionais 
realizadas até 28 de novembro, o Programa já totalizou 
R$ 155 bilhões em investimentos. O Minha Casa, Minha 
Vida já beneficiou 3,3 milhões de pessoas, 54% delas 
com renda mensal bruta de até R$ 1,6 mil. Na segun-
da fase do Programa, já foram realizados mais de R$ 
74 bilhões em financiamentos e a previsão é de que 
até 2014 sejam disponibilizados mais R$ 85 bilhões.

Como afirmou a Presidente Dilma, esse “é um 
dos programas mais importantes do Governo, porque 
ele muda a vida dos brasileiros de forma permanente. 
Talvez duas coisas mudem a vida de forma permanen-
te, uma é educação e a outra é moradia”.

Estímulo à economia. Durante a solenidade de 
hoje, no Palácio do Planalto, o Governo apresentou 
novas medidas para estimular o setor da construção 
civil. Conforme anunciou o Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, o setor da construção civil será beneficiado 
em três pontos: desoneração da folha de pagamentos; 
redução de tributos e acesso a capital de giro durante 
o período de construção das habitações.

Atualmente, o setor gasta R$ 6,28 bilhões com 
pagamento de 20% da folha ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), passará a pagar 2% do fatura-
mento bruto. É uma enorme redução, que será decisiva 
para manter o setor aquecido e os empregos garan-
tidos. A desoneração na folha de pagamento poderá 
chegar a R$ 2,85 bilhões. “O setor não pagará mais 
INSS por um longo período”, disse o Ministro Mantega.

Outra medida é a redução da alíquota do Regime 
Especial de Tributação para o setor da construção civil, de 

6% para 4% sobre o faturamento. O Governo elevou de 
R$ 85 mil para R$ 100 mil o valor de imóvel residencial de 
interesse social dentro do Programa Minha Casa, Minha 
Vida, que tem alíquota do RET de 1% sobre o faturamento.

Para se ter ideia da importância da construção 
civil para o Brasil, o setor é responsável por quase me-
tade do investimento que nós fazemos no País. Por-
tanto, estimular a indústria de construção é estimular 
o investimento no País.

O setor também é importante porque contribui 
para dois dos maiores sonhos da população: ter uma 
casa própria e conseguir um emprego. A construção 
civil emprega atualmente 7,7 milhões de pessoas. 

O SR. FERNANDO JORDÃO (PMDB – RJ. Pro-
nunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, demais colegas, teles-
pectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, 
imprensa, servidores e população em geral, quero me 
dirigir a todos para fazer um alerta: o Brasil continua o 
País das desigualdades. Muito se avançou nos últimos 
anos, mas o retorno do que a população e as empre-
sas pagam em impostos é um dos piores do mundo.

Um estudo foi apresentado pelo Instituto Brasilei-
ro de Planejamento Tributário (IBPT), que, a partir de 
dados da Organização para Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico e da ONU relativos a 2011, compa-
ra a carga tributária dos 30 países que mais arredam 
impostos, como proporção do Produto Interno Bruto 
(PIB), com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

De acordo com o estudo do IBPT – o cidadão 
brasileiro paga em média 30% de impostos diretos 
quando faz compras no supermercado. Ou seja, de 
cada R$100 gastos, R$70 são efetivamente para pa-
gar os produtos e R$30 para os tributos. Além disso, 
o contribuinte tem outras obrigações tributárias, como 
IPTU, IPVA e Imposto de Renda.

Em 2011, os brasileiros pagaram R$1,5 trilhão 
em impostos ou 36,02% do PIB, o que significa a 12ª 
maior carga entre os 30 países.

Um estudo do Banco Mundial mostra que o bra-
sileiro gasta anualmente 2.600 horas trabalhando para 
pagar impostos. Isso é equivalente a 110 dias de tra-
balho, quase 4 meses. Na Bolívia, trabalha-se 1.080 
horas só para pagar as despesas com tributos.

Acredito que o Governo esteja atento a este assunto. 
A população e as empresas têm um limite para a carga 
tributária, e acredito que este limite já chegou. Ninguém 
aguenta mais pagar impostos e tributos sem um retor-
no adequado nos serviços públicos. Não adianta alegar 
que temos que taxar mais para melhorar a educação, a 
saúde e outros serviços importantes. Temos é que saber 
gastar melhor, temos que ser pontuais nos investimentos.
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O Governo brasileiro tem trabalhado para me-
lhorar a condição de vida da população, tem tentado 
uma melhor distribuição de renda, tem aumentado o 
nível de investimento, mas não pode mais sacrificar 
a população e as empresas com impostos e tributos.

O Governo tem que continuar com as desonera-
ções, só que agora, com a reforma tributária que está 
há anos no Congresso para ser resolvida, precisamos 
nos conscientizar da necessidade desta reforma. A 
União, os Estados e os Municípios têm que chegar a 
um acordo para podermos votar esta matéria.

Com a Constituição de 1988, os Municípios fi-
caram com uma grande parte dos serviços que an-
tes eram oferecidos pela União e pelos Estados. Os 
Municípios são a ponta do poder público. Eles é que 
sofrem a pressão da população e não têm condições 
de responder à altura às necessidades e à carência. 
Ao mesmo tempo em que precisamos reduzir a carga 
tributária, temos melhorar os repasses para os Mu-
nicípios. A União e os Estados devem aumentar as 
transferências entre os entes federativos. O congres-
so nacional é muito importante neste processo todo.

Sr. Presidente, vamos colocar para o próximo ano 
como prioridade a reforma tributária.

Obrigado a todos pela atenção.
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM – SE. Pronuncia-

mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em excelente texto publicado no conceitu-
ado jornal Folha de S. Paulo, a jornalista Daniela Amorim 
discorreu sobre o pequeno crescimento da indústria no 
Brasil, no mês de outubro, e as expectativas para o ano.

Trata-se, evidentemente, de assunto relevante e 
de interesse maior da sociedade brasileira, em especial 
os produtores do setor industrial. Assim sendo, desejo 
que seja registrado nos Anais desta Casa, para que 
possa em qualquer eventualidade ser lido e rememo-
rando por qualquer cidadão.

Lerei na íntegra o artigo.

“Produção industrial sobe 0,9% em ou-
tubro na comparação com setembro.

A produção industrial aumentou 0,9% 
em outubro na comparação com setembro, 
na série com ajuste sazonal, divulgou nesta 
terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Na comparação com outubro de 2011, a 
produção subiu 2,3%. Foi o primeiro resultado 
positivo após uma sequência de 13 meses de 
taxas negativas nesse tipo de comparação.

Em 2012, a produção da indústria acu-
mula queda de 2,9%. E, em 12 meses, a que-
da é de 2,7%. 

A produção de bens de capital registrou 
queda de 0,6% em outubro ante setembro. 
Na comparação com outubro de 2011, houve 
queda de 5,8%. No ano, a produção de bens 
de capital acumula uma perda de 11,8%. Nos 
últimos 12 meses, a variação também foi ne-
gativa, de -10,1%.

Bens duráveis – Embora a produção de 
bens duráveis tenha aumentado 1,4% em outu-
bro ante setembro, foi o aumento de 0,6% na fa-
bricação de bens intermediários no período que 
sustentou a alta na indústria nacional no mês. 

Em outubro, a produção industrial teve 
expansão de 0,9% em relação a setembro. A 
produção de bens intermediários tem um peso 
de 55% no total da indústria, enquanto os bens 
duráveis pesam cerca de 10%. Em outubro ante 
setembro, houve ainda recuo na produção de 
bens de capital (-0,6%) e de bens de consumo 
semi e não duráveis (-0,3%).

Segundo André Macedo, gerente da Co-
ordenação de Indústria do IBGE, a boa per-
formance dos bens duráveis foi puxada pelos 
veículos automotores, que têm um peso de 
aproximadamente 50% da categoria. ‘Mas tam-
bém houve influência dos eletrodomésticos da 
linha branca’, disse ele.”

Sras. e Srs. Deputados, a autora prossegue in-
formando:

“Projeções – O resultado de outubro ante 
setembro veio dentro das expectativas dos 
analistas ouvidos pelo AE Projeções, que es-
timaram uma alta de 0,60% a 1,90%, e abaixo 
da mediana estimada, de 1,20%. Na compara-
ção anual, as estimativas foram de expansão 
de 1,70% a 3,60%, com mediana de 2,50%.

Revisão – O IBGE revisou a produção 
industrial de setembro ante agosto, que pas-
sou de uma queda de 1,0% para um recuo 
de 0,6%. A taxa de agosto ante julho também 
foi revisada, de 1,7% para 1,5%. A variação 
de junho ante maio saiu de 0,2% para 0,1%. 

Também houve revisão na produção de 
bens de capital de setembro ante agosto, que 
saiu de -0,6% para -0,8%. A taxa de junho ante 
maio passou de 0,9% para 0,8%; a de maio 
ante abril saiu de -1,7% para -1,8%; e a de 
abril ante março passou de 0,6% para 0,5%.”

Assim concluiu a autora.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
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Sras. e Srs. Deputados, venho novamente a esta tribu-
na para prestar minhas homenagens aos agricultores 
brasileiros que iniciam a caminhada para a maior safra 
de grãos da história brasileira. De acordo com o IBGE, 
a estimativa inicial de produção para a safra 2012/2013 
é de cerca de 170 milhões de toneladas, representando 
5% de crescimento em relação à 2011/2012. Segundo 
a CONAB, se as condições climáticas forem favoráveis, 
poderemos colher 181 milhões de toneladas, um au-
mento de aproximadamente 9% na colheita de grãos! 

No caso da soja, estimulados pelos preços remu-
neradores, os agricultores ampliaram a área cultivada 
em mais de 7% e fertilizaram mais seus campos, for-
talecendo a previsão de que o Brasil irá colher cerca 
de 80 milhões de toneladas, chegando perto do líder 
mundial, os Estados Unidos. 

Desejo fazer uma referência especial aos agri-
cultores do Mato Grosso, Estado que represento neste 
Parlamento e que se tornou o maior produtor nacional 
de soja, com mais de 7,5 milhões de hectares plantados. 
Nesta safra 2012/2013, estima-se que um terço da soja 
brasileira será produzido no Mato Grosso. E mais, para 
nossa satisfação, nesta safra o sojicultor deverá receber a 
justa e devida remuneração pelo seu trabalho. Os preços 
em vigor e as expectativas para o próximo ano são exce-
lentes, o que os motiva a incorporar mais tecnologia e a 
fazer novos investimentos em máquinas e equipamentos. 

Embora a soja seja a grande estrela do momen-
to, desejo também ressaltar o bom desempenho dos 
produtos de consumo básico da população brasileira. 
Estimulado pelas políticas implementadas pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – sob 
a competente gestão do Ministro Mendes Ribeiro –, 
o agricultor demonstra confiança e amplia a produção 
em diversas outras culturas. Os institutos de pesquisa 
divulgaram recentemente a expectativa de crescimento 
da primeira safra de verão de milho, entre 653 mil e 2 
milhões de toneladas, certamente uma boa notícia para 
os avicultores, suinocultores e para a população consu-
midora de carne e ovos. Da mesma forma, a colheita do 
feijão, na primeira safra, deverá crescer entre 50 e 80 
mil toneladas. A produção de arroz, por seu lado, deverá 
manter-se em patamar mais ou menos igual ao deste 
ano, o que garante o adequado abastecimento interno.

E mais, se as expectativas quanto à quantidade 
colhida e os preços recebidos pelos produtores se con-
firmarem, o faturamento bruto com a safra de grãos, de 
café, de cana-de-açúcar, fumo e laranja será de 257 
bilhões de reais no ano de 2013, um aumento de 7% 
em relação ao deste ano! 

Crescimento da renda no campo, Sras. e Srs. De-
putados, significa melhor distribuição de riquezas no País, 
melhorias para as pequenas e médias cidades, dinamismo 

nas indústrias de insumos, de máquinas, de equipamentos, 
de processamento agroindustrial, entre outros benefícios.

Sr. Presidente, a agropecuária brasileira é moti-
vo de júbilo para todos nós. Produzimos o suficiente 
para o abastecimento de nossa população e grandes 
excedentes para o mercado externo, alimentando ou-
tros povos e gerando divisas para o País. 

Sem dúvida, nossa agricultura é das mais efi-
cientes do mundo até a porteira das fazendas. Todavia, 
ainda temos deficiências gravíssimas na logística de 
escoamento da produção, principalmente no meu Es-
tado, o Mato Grosso. Estudos indicam que o agricultor 
mato-grossense gasta, para transportar uma tonelada 
de soja até o porto, 17 dólares a mais que aquele que 
produz no pampa argentino e 25 dólares a mais que o 
do meio-oeste dos Estados Unidos. Para agravar essa 
situação, os custos portuários no Brasil são mais altos 
que os de nossos competidores.

Esses, nobres Parlamentares, são os principais 
gargalos que o agricultor da Região Centro-Oeste do 
Brasil enfrenta e que devem receber atenção especial 
dos Governos Estaduais e Federal, para que a nossa 
agricultura se mantenha competitiva e vigorosa.

Parabéns agricultores brasileiros! Parabéns agri-
cultores do Mato Grosso!

Muito obrigado.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pro-

nunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, é realmente de muita decepção o 
sentimento que tomou conta do Governo e da população 
com o anúncio, feito recentemente pelo IBGE, de que 
a economia cresceu apenas 0,6% no terceiro trimestre 
deste ano, em comparação com o trimestre anterior.

O resultado obtido foi a metade da expectativa 
que existia no mercado, que tomava como dado re-
ferencial o indicador de nível de atividade, no caso 
1,15%, com o qual o Banco Central tenta antecipar o 
percentual do PIB. 

Esse número compromete muito a perspectiva 
para o ano de 2012. Para tanto, basta lembrar que os 
analistas, negativamente surpreendidos com índice 
trimestral tão baixo, não hesitaram em rever suas pro-
jeções e já esperam que a economia feche o ano de 
2012 com um crescimento inferior a 1%, levando em 
conta estimativa de um avanço da ordem de 0,8% no 
quarto trimestre, ante os 3 meses anteriores. E até afir-
mam que, mesmo que o PIB acelere para uma expan-
são entre 1% e 1,5% no quarto trimestre, ainda assim, 
o crescimento anual não ficará muito diferente de 1%.

Do lado da demanda, a queda, que o IBGE tam-
bém anunciou, de 2% nos investimentos chama a 
atenção, mas não surpreende.
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A economia brasileira mostrou um começo de 
estagnação desde a primeira metade de 2012, e o 
Governo lançou mão de medidas fiscais e redução de 
juros para estimular a atividade.

Dentre as medidas adotadas, figuram a redução do 
IPI para alguns setores da indústria, a desoneração da fo-
lha de pagamento de 25 ramos de atividade e os cortes na 
taxa SELIC que vinham ocorrendo desde o ano passado.

São medidas paliativas e pontuais, que podem 
ter agradado, num primeiro momento, os segmentos 
empresariais diretamente atingidos, mas já esgotaram 
a capacidade de influência e de eficácia. O Governo 
ficou com poucas opções para estimular a economia 
e, ao que parece, não pode nem deve fazer mais nada. 
A situação fiscal está bastante deteriorada, e medidas 
setoriais aumentariam a desconfiança que se percebe 
entre parte do empresariado e a gestão da Presiden-
te Dilma Rousseff, a partir da percepção de alguns 
de que foi abandonado o tripé da política econômica, 
formado pelo câmbio flutuante, o regime de meta de 
inflação e a política fiscal. Passou-se a adotar, dizem 
os críticos, uma postura mais intervencionista. De sua 
parte, o Governo procura mostrar que não é estatizan-
te, reconhece as limitações do Estado para alavancar 
investimentos. Tanto é assim que “quebrou” o monopólio 
da INFRAERO, está substituindo o PAC pelo regime 
de concessões e revendo o que antes pensava fazer 
com os portos e aeroportos.

O certo é que o Governo terá de encontrar meios 
e modos para contornar essa descrença na capacida-
de governamental de promover, de forma sustentável, 
o crescimento econômico do País.

O SR. NELSON BORNIER (PMDB – RJ. Pro-
nunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, não tem precedentes 
o sofrimento dos negros causado pelo nosso passado 
escravocrata e violento, afinal existe uma dívida con-
temporânea da sociedade e do Estado para com os 
negros brasileiros, ainda hoje discriminados.

Esses, Sr. Presidente, contribuíram, não só com 
os valores culturais de significativa parcela da popula-
ção brasileira, como também pagaram com a própria 
vida o preço de um ideal.

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

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

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

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

Se formos analisar a participação do afro-bra-
sileiro na nossa sociedade de hoje, veremos que a 
despeito dos avanços conseguidos, o negro ainda vive 
em certas desvantagens. Haja vista o que ocorre no 
mercado de trabalho e no acesso ao ensino superior, 
em que o índice de participação deixa muito a desejar. 
Se bem que esse quadro tinha melhorado ultimamente.

Neste contexto, Sr. Presidente, não se pode dei-
xar de reconhecer a luta empreendida por Zumbi dos 
Palmares, em Alagoas; Dragão do Mar, no Ceará e, 
tempos depois, José do Patrocínio, no Rio de Janeiro, 
luta essa que culminou com a assinatura, pela Princesa 
Isabel, em 13 de maio de 1888, da Lei Áurea.

Por conseguinte, desculpas é o mínimo que se 
deve a esses heróis da raça negra entre os quais Zum-
bi dos Palmares.

Ao fazer esse registro, Sr. Presidente, desejo me 
congratular com esse importante segmento da comu-
nidade nacional, a quem somos tão gratos.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC. 

Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a cada final de 
ano, convivemos com notícias nos jornais que causam 
preocupação aos gestores públicos. Refiro-me às pos-
síveis tragédias decorrentes das alterações climáticas.

Nesta época, Sr. Presidente, de chuvas, é comum 
vermos na imprensa notícias de desmoronamento de 
morros, alagamentos provocados por rios, quedas de 
pontes e centenas de famílias desabrigadas.

Este Parlamento já se pronunciou sobre esse as-
sunto, quando aprovamos, no plenário da Câmara dos 
Deputados, o Marco Legal da Defesa Civil, oriundo de 
uma Comissão Especial que tive a honra de presidir.

Na Comissão de Prevenção a Catástrofes Cli-
máticas, identificamos os gargalos necessários para 
minimizar os danos causados pelas intempéries e in-
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dicamos aos gestores públicos, de todos os âmbitos, 
ações que possam minimizar os grandes prejuízos.

Senhoras e senhores, há então, no País, ações 
que podem diminuir o sofrimento dos que são direta-
mente atingidos, majoritariamente as populações mais 
carentes. Os Prefeitos Municipais e Governadores de-
vem efetivar cadastro para que recebam recursos e 
tornem suas cidades mais resilientes.

Entretanto, Sr. Presidente, faz-se necessária uma 
ação decisiva de quem tem a obrigação de proteger 
vidas, seja de forma direta, seja de forma indireta. O 
jornal Folha de S.Paulo, em edição de 4 de dezembro 
de 2012, traz em seu editorial um competente artigo so-
bre o tema, que faço questão de registrar desta tribuna.

Diz a Folha de S.Paulo:

“Os entraves burocráticos, incompetência 
administrativa, conveniências políticas e con-
tingenciamento indiscriminado de gastos estão 
na raiz de um dos graves males da administra-
ção pública brasileira, que é a dificuldade do 
Estado de transformar recursos previstos no 
Orçamento em investimentos reais.

Exemplo dessa inépcia político-adminis-
trativa é a baixa execução de verbas destina-
das a obras de prevenção de desastres natu-
rais – como controle de cheias, contenção de 
encostas e combate à erosão.

As previsões para os próximos meses 
são de chuvas fortes, como se repete a cada 
verão, mas, até o fim de novembro, o gover-
no federal só havia se comprometido a pagar 
48% dos R$ 4,4 bilhões reservados aos pro-
gramas preventivos. Pior: apenas 25% desse 
valor tinha sido, de fato, liberado.

As responsabilidades não se limitam à 
esfera federal. Para ter acesso ao dinheiro, 
Estados e municípios precisam apresentar 
projetos específicos, com detalhamento do 
plano de trabalho e da contrapartida financeira.

Uma vez encaminhados, os pleitos são 
submetidos ao parecer dos ministérios. Sinto-
ma de irracionalidade gerencial, nada menos 
do que sete pastas estão envolvidas na apro-
vação dos programas.

Parte dos repasses, ademais, depende 
de emendas apresentadas por deputados e 
senadores para seus Estados. São recursos 
que, não raro, o Executivo bloqueia, a título de 
contenção de gastos.

As dificuldades para planejar e realizar 
as obras de prevenção terminam por onerar 
o governo. Acaba saindo mais caro para os 

cofres públicos remediar ocorrências que po-
deriam ter sido evitadas.

Outros aspectos perniciosos são o fa-
vorecimento político e os desvios criminosos 
de recursos.

No primeiro tópico, dois casos exempla-
res vieram a tona em anos recentes. Em 2009, 
90% das verbas liberadas para prevenção de 
desastres pelo Ministério da Integração Nacional 
foram para a Bahia, Estado do então ministro 
Geddel Vieira Lima (PMDB). Em 2011, o roteiro 
repetiu-se, tendo como protagonista o ministro 
Fernando Bezerra (PSB), de Pernambuco.

Já na região serrana do Rio de Janeiro, 
palco da maior tragédia causada por desastres 
naturais no país, com 900 mortos, em 2011, 
autoridades foram afastadas sob suspeita de 
desvio de verbas.

A nota positiva é que o Centro Nacional 
de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Ce-
nad) foi inaugurado em agosto pela presidente 
Dilma Rousseff.

O órgão já emitiu alertas a mais de 400 
municípios e prepara-se para aperfeiçoar seu 
sistema de monitoramento. De pouco valerão 
esses esforços se o descaso e a omissão con-
tinuarem a contribuir para a sinistra contabi-
lidade de vítimas que se repete a cada ano.”

Como observamos, senhoras e senhores, está 
claro que cabe aos gestores dos Municípios e Estados 
tomar para si a tarefa de proteger o maior patrimônio 
das suas cidades, que são as vidas humanas.

Muito obrigada.
O SR. VANDER LOUBET (PT – MS. Pronuncia-

mento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero, em nome de todas as pesso-
as que anseiam por justiça e por afirmação de direitos, 
e creio ser esse um anseio dos membros desta Casa, 
enaltecer o esforço coletivo que se processa agora para 
que seja alcançada a tão sonhada paz no campo. Acre-
dito estar traduzindo o sentimento e a vontade de toda a 
população brasileira e particularmente de Mato Grosso 
do Sul, um dos Estados onde a conflagração fundiária 
gera apreensão e temores justificados por causa do 
estágio de gravidade dos conflitos em algumas regiões.

É importante registrar, e exaltar, a iniciativa e a 
presença de representantes dos diversos Poderes, 
da sociedade organizada e de instituições como o Mi-
nistério Público Federal, a Assembleia Legislativa, o 
Senado, a Câmara dos Deputados, o Gabinete Civil 
da Presidência da República, as entidades de defesa 
das causas indígenas, patronais e laborais dos seg-
mentos produtivos rurais. 
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Trata-se, neste momento, de acudir uma deman-
da de extrema urgência para que o País não perca 
sua origem e sua direção históricas, nas quais se as-
sentam os direitos do povo indígena, que é o povo da 
terra, e dos produtores rurais, daqueles que se dedi-
cam ao mister de produzir alimentos, de dar vida útil 
à propriedade, nunca daqueles que se apropriam de 
um quinhão de terra para promover a especulação ou 
nele espraiar a ambição desmedida.

O produtor rural quer e precisa de garantia jurídica 
e de tranquilidade para seguir plantando, produzindo 
alimentos, gerando riquezas, empregos, bem-estar e 
os diversos equipamentos de usufruto coletivo. O povo 
índio também quer e precisa de garantias e de esta-
bilidade jurídico-institucional para viver, e não apenas 
sobreviver, sobre os pedaços de terra dos quais são 
os habitantes e provedores seculares neste território 
continental chamado Brasil. 

Da mesma forma, inserem-se nesse panorama 
os trabalhadores rurais sem terra, os camponeses sem 
campo, que ainda lutam para pisar sobre um solo que 
possam chamar de seu e nele plantar as sementes fe-
cundas da esperança de dignidade para suas famílias.

Todos, índios, sem-terra e produtores rurais, na 
extensão de seus legítimos e incontestáveis direitos, 
confiam nas respostas dos Poderes Públicos. Uma das 
saídas será a justa indenização dos produtores rurais 
pela União para a fixação dos povos indígenas. Outra 
saída, que não precisa ser abalada por intervenções 
traumáticas, é a demarcação, repito, justa, ágil, eficiente 
e republicana das terras ainda sob litígio.

Porém, acima de tudo, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, esperançoso de que a polêmica 
democrática e necessária seja canalizada para a per-
feita solução jurídica e administrativa, o que faço agora 
é ressaltar esse mutirão de esforços e de forças em 
busca de entendimento. 

Chega de cruzes e de assassinatos no cam-
po. Chega de ódios, preconceito e intolerância. Não 
queremos mais mártires, nem pistoleiros ocultos nas 
sombras da impunidade. Queremos o campo em paz, 
a Nação em paz. 

E essa paz não será possível sem que os 
espíritos se desarmem e sem que a justiça se es-
tabeleça. 

Por essas razões, renovo minha confiança e mi-
nha fé neste novo processo de diálogo que se inicia e 
que deve amplificar-se nos próximos dias. 

Muito obrigado.

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

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

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

RORAIMA

Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de Roraima 1

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Total de Amapá 1

ACRE

Marcio Bittar PSDB 
Total de Acre 1

MARANHÃO

Hélio Santos PSD 
Total de Maranhão 1

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB 
Manoel Salviano PSD 
Total de Ceará 2

PIAUÍ

Júlio Cesar PSD 
Total de Piauí 1

PARAÍBA

Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Paraíba 1

PERNAMBUCO

Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco 2

ALAGOAS

Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas 1

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Total de Sergipe 1

BAHIA

Afonso Florence PT 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Alberto PT 
Total de Bahia 3

MINAS GERAIS

Rodrigo de Castro PSDB 
Total de Minas Gerais 1
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RIO DE JANEIRO

Edson Santos PT 
Otavio Leite PSDB 
Washington Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro 3

SÃO PAULO

Arlindo Chinaglia PT 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Ivan Valente PSOL 
Newton Lima PT 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo 9

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 2

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 2

PARANÁ

Takayama PSC 
Total de Paraná 1

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
Total de Santa Catarina 1

RIO GRANDE DO SUL

Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul 1
DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Partido Bloco

RORAIMA

Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 1

AMAPÁ

Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá 1

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 

Lira Maia DEM 
Wladimir Costa PMDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará 6

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de Amazonas 5

RONDÔNIA

Moreira Mendes PSD 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia 2

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Total de Acre 1

TOCANTINS

Lázaro Botelho PP 
Total de Tocantins 1

MARANHÃO

Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão 5

CEARÁ

Antonio Balhmann PSB 
Artur Bruno PT 
Raimundão PMDB 
Total de Ceará 3

PIAUÍ

Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Marcelo Castro PMDB 
Total de Piauí 3

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio Grande do Norte 2

PARAÍBA

Hugo Motta PMDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 2
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PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Fernando Ferro PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB 
Total de Pernambuco 6

ALAGOAS

Celia Rocha PTB 
Givaldo Carimbão PSB 
Renan Filho PMDB 
Total de Alagoas 3

SERGIPE

Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
Total de Sergipe 4

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Erivelton Santana PSC 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Roberto Britto PP 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 6

MINAS GERAIS

Carlaile Pedrosa PSDB 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcio Reinaldo Moreira PP 
Marcus Pestana PSDB 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Corrêa PT 
Renzo Braz PP 
Weliton Prado PT 
Total de Minas Gerais 8

ESPÍRITO SANTO

Cesar Colnago PSDB 
Total de Espírito Santo 1

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Chico Alencar PSOL 
Filipe Pereira PSC 
Liliam Sá PSD 

Luiz Sérgio PT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Sergio Zveiter PSD 
Total de Rio de Janeiro 10

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Guilherme Campos PSD 
Jefferson Campos PSD 
Jonas Donizette PSB 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
Marcelo Aguiar PSD 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Ricardo Izar PSD 
Roberto Freire PPS PvPps
Vaz de Lima PSDB 
Total de São Paulo 15

DISTRITO FEDERAL

Magela PT 
Total de Distrito Federal 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás 4

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Edmar Arruda PSC 
Fernando Francischini PEN 
João Arruda PMDB 
Reinhold Stephanes PSD 
Total de Paraná 7

SANTA CATARINA

Jorge Boeira PSD 
Total de Santa Catarina 1

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Moreira PMDB 
Bohn Gass PT 
Manuela D`ávila PCdoB 
Renato Molling PP 
Ronaldo Zulke PT 
Total de Rio Grande do Sul 5
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Ata da 336ª Sessão da Câmara dos Deputados,  
Deliberativa Extraordinária, Noturna, da 2ª Sessão  

Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura,  
em 4 de dezembro de 2012

Presidência do Sr.: Marco Maia, Presidente

Às 18 horas e 52 minutos comparecem 
à casa os srs.:

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

RORAIMA

Berinho Bantim PEN 
Edio Lopes PMDB 

Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Total de Roraima 7

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá 7

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, convocando Sessão Deliberativa Extraordinária 
para hoje, terça-feira, dia 4 de dezembro, às 18h52min, 
com a seguinte

ORDEM DO DIA
MATÉRIA SOBRE A MESA
I. Requerimento nº 6.062/12, do Sr. Eduardo Cunha, 

que requer nos termos do art. 155 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do 
Projeto de Lei nº 2.154, de 2011, do Sr. Eduardo Cunha, 
que revoga o inciso IV e § 1º do art. 8º da Lei nº 8.906, 
de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
(Apensado ao Projeto de Lei nº 5.054/12).

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 4.367-A, DE 2012 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 4.367-A, de 2012, que dispõe sobre 
a criação de cargos de Defensor Público 

Federal; tendo parecer da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço público, 
pela aprovação (Relator: Dep. Amauri Teixei-
ra). Pendente de pareceres das Comissões: 
de Finanças e Tributação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

MATÉRIA SUJEITA A  
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 478-C, DE 2010 

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO 
DE DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE EMEN-
DA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-B, DE 2010, 
que revoga o Parágrafo Único do Art. 7º 
da Constituição Federal, para estabelecer 
a igualdade de direitos trabalhistas entre 
os empregados domésticos e os demais 
trabalhadores urbanos e rurais

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 51 
minutos.)
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PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 13

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Pauderney Avelino DEM 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 3

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB 
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 8

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB 
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 7

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins 6

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD 
Pedro Novais PMDB 
Ribamar Alves PSB 
Sarney Filho PV PvPps
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 14

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB 
Edson Silva PSB 
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 19

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí 8

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
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Paulo Wagner PV PvPps
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte 7

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Paraíba 10

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Fernando Coelho Filho PSB 
Gonzaga Patriota PSB 
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 
Roberto Teixeira PP 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 16

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 6

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe 5

BAHIA

Afonso Florence PT 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 35

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
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Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Isaias Silvestre PSB 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 45

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 7

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb

Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Jorge Bittar PT 
Leonardo Picciani PMDB 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Bethlem PMDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 37

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Arlindo Chinaglia PT 
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
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Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiz Fernando Machado PSDB 
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 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 57

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 PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 8

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Jaqueline Roriz PMN 

Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal 7

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Magda Mofatto PTB 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PMDB 
Thiago Peixoto PSD 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PSD 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
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Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 23

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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 
Total de Santa Catarina 15

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Beto Albuquerque PSB 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 24

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

presença registra na Casa o comparecimento de 424 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dis-

pensada a leitura da ata da sessão anterior.

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser publicado)

IV – ORDEM DO DIA

Presentes os seguintes srs. deputados:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PEN 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Total de Roraima 7

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá 7

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 11

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Pauderney Avelino DEM 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 3
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RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB 
Natan Donadon PMDB 
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 6

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB 
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 7

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Eduardo Gomes PSDB 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD 
Pedro Novais PMDB 
Ribamar Alves PSB 
Sarney Filho PV PvPps
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 13

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB 
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB 

Edson Silva PSB 
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 19

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí 7

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Paulo Wagner PV PvPps
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte 6

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Paraíba 10

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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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 
Roberto Teixeira PP 
Silvio Costa PTB 
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 19

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 6

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB 
Total de Sergipe 4

BAHIA

Afonso Florence PT 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 

Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 33

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Isaias Silvestre PSB 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
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Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 45

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 9

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB 
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Jorge Bittar PT 
Leonardo Picciani PMDB 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Bethlem PMDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps

Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 36

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Arlindo Chinaglia PT 
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiz Fernando Machado PSDB 
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 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
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Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 55

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 PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 8

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PSDB 
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal 7

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Magda Mofatto PTB 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PMDB 
Thiago Peixoto PSD 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 

Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PSD 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 23

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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 
Total de Santa Catarina 15

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alexandre Roso PSB 
Assis Melo PCdoB 
Beto Albuquerque PSB 
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Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Sérgio Moraes PTB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 26

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 410 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.367-A, DE 2012 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 4.367-A, de 2012, que dispõe sobre 
a criação de cargos de Defensor Público 
Federal; tendo parecer da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço público, 
pela aprovação (Relator: Dep. Amauri Teixei-
ra). Pendente de pareceres das Comissões: 
de Finanças e Tributação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para ofere-
cer parecer, pela Comissão de Finanças e Tributação, 
concedo a palavra ao Deputado Cláudio Puty. (Pausa.)

Tem a palavra o Deputado Amauri Teixeira. Mas 
seja rápido, Deputado Amauri Teixeira.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – O parecer é favo-
rável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para ofe-
recer parecer pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, concedo a palavra ao Deputado 
Sarney Filho.

O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV – MA. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – O parecer é 
pela aprovação, Sr. Presidente, já que não existe ne-
nhuma ilegalidade nem inconstitucionalidade. O pare-
cer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há ora-
dores inscritos para discutir a matéria.

Passa-se à votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

o Projeto de Lei nº 4.367, de 2012.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no quadro da Defensoria 

Pública da União, setecentos e oitenta e nove cargos de 
Defensor Público Federal, de que trata o art. 19 da Lei 
Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, sendo:

I – setecentos e trinta e dois cargos de Defensor 
Público Federal de Segunda Categoria;

II – quarenta e oito cargos de Defensor Público 
Federal de Primeira Categoria; e

III- nove cargos de Defensor Público Federal de 
Categoria Especial.

Art. 2º O provimento dos cargos criados por esta 
Lei será realizado de forma gradual e será condicio-
nado a expressa autorização em anexo próprio da lei 
orçamentária anual, com dotação suficiente, nos ter-
mos do § 1º do art. 169 da Constituição. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles 
que forem pela aprovação permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a 

mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE LEI Nº 4.367-B DE 2012

Dispõe sobre a criação de cargos de 
Defensor Público Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ficam criados, no quadro da Defensoria 

Pública da União, 789 (setecentos e oitenta e nove) 
cargos de Defensor Público Federal, de que trata o 
art. 19 da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro 
de 1994, sendo: 

I – 732 (setecentos e trinta e dois) cargos de De-
fensor Público Federal de Segunda Categoria; 
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II – 48 (quarenta e oito cargos) de Defensor Pú-
blico Federal de Primeira Categoria; e 

III – 9 (nove) cargos de Defensor Público Federal 
de Categoria Especial. 

Art. 2º O provimento dos cargos criados por esta 
Lei será realizado de forma gradual e será condiciona-
do a expressa autorização em anexo próprio da lei or-
çamentária anual, com dotação suficiente, nos termos 
do § 1º do art. 169 da Constituição Federal. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2012. –  
Deputado Sarney Filho, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles 
que forem pela aprovação permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

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

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como Relator, 
quero só parabenizá-lo, dizer que votamos uma das 
matérias mais importantes aqui nesta Casa. 

Parabéns, Sr. Presidente! Valeu a luta dos DPUs!
O SR. FABIO TRAD (PMDB – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, parabéns a 
todos os defensores públicos da União pela aprovação 
desse projeto, que vai dar-lhes mais estrutura, mais 
efetividade e eficiência, vai otimizar essa instituição 
que atende às pessoas pobres.

Parabéns à Casa, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para nós 

ganharmos tempo – e já vou passar a palavra –, só 
vou colocar em votação a PEC sobre a empregada 
doméstica.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 2 da 
pauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 478-C, DE 2010

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO 
DE DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE EMEN-
DA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-B, DE 2010, 
que revoga o Parágrafo Único do Art. 7º 
da Constituição Federal, para estabelecer 
a igualdade de direitos trabalhistas entre 
os empregados domésticos e os demais 
trabalhadores urbanos e rurais.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há 
oradores inscritos.

Declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção a Proposta de Emenda à Constituição nº 478-C, 
de 2010, em segundo turno.

“As Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, nos termos do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte 
emenda ao texto constitucional:

Art. 1º Fica revogado o parágrafo único 
do art. 7º da Constituição Federal.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra 
em vigor na data de sua publicação.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presidên-
cia solicita aos Srs. Deputados que tomem os seus luga-
res, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Vou pedir que se coloque a orientação “sim” para 

todos os partidos aqui.
Quem quiser mudar a orientação tem o direito de 

fazê-lo no microfone.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”. O Democra-
tas vota “sim”.

O SR. VIEIRA DA CUNHA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado Vieira da Cunha. 
O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, num 
jantar realizado na semana passada em Porto Alegre, 
tive a honra de, juntamente com V.Exa., receber o títu-
lo de sócio honorário da Associação dos Defensores 
Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. V.Exa., com 
muita justiça, foi o grande homenageado da noite, por-
que na Presidência da Casa tem priorizado projetos 
que trazem estrutura para essa importante instituição 
de Estado, a Defensoria Pública. 

Hoje, criando esses 789 cargos de defensor públi-
co, tivemos a oportunidade de dar mais um passo para 
que a Defensoria Pública da União tenha a estrutura 
necessária para o cumprimento das suas relevantes 
missões constitucionais. E parabenizo V.Exa., ao mes-
mo tempo em que reafirmo o nosso compromisso, o 
compromisso desta Casa – não apenas o de V.Exa., 
não apenas o meu e o do Deputado Eliseu Padilha, 
os três Deputados Federais gaúchos homenageados 
naquela noite, mas o compromisso desta Casa – de 
seguir aprovando matérias importantes para que a De-
fensoria Pública do Brasil e a também dos Estados da 
Federação tenham a estrutura necessária para atender 
aqueles que mais precisam, os pobres, a fim de que 
tenham acesso à justiça e também a uma assistência 
jurídica qualificada.
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Parabéns, Sr. Presidente! Parabéns, colegas De-
putados! Hoje cumprimos nossos deveres e nossas 
responsabilidades, para o bem do Brasil.

A SRA. ANTÔNIA LÚCIA (PSC – AC. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
parabenizar V.Exa. por ter aceitado esse projeto tão 
importante das Defensorias Públicas da União e dos 
Estados. Tenho certeza de que o Brasil se sente hon-
rado, lisonjeado, porque esta Casa hoje põe em pauta 
o que a população do nosso País mais reivindica: o 
acesso à Justiça.

Eu quero parabenizar todos os Deputados Fe-
derais e o nosso Presidente da Associação dos De-
fensores Públicos do nosso País, o Sr. André, pela 
insistência no acompanhamento dos nossos colegas 
Parlamentares desta Casa. Tenho certeza de que a 
população se sente honrada.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, permita-

-me cumprimentá-lo pela aprovação dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado João Campos.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – A Defensoria Pública é 
um órgão que de fato assegura cidadania às pessoas. 
Temos 481 defensores públicos no Brasil. Em Goiás, 
meu Estado, são apenas 10. 

Esse projeto caminha de fato no sentido de as-
segurar cidadania às pessoas.

Parabéns a V.Exa., e parabéns ao Colégio de 
Líderes!

O SR. MARÇAL FILHO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado Marçal.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, fui designado para presidir a Comissão 
Especial da Igualdade Trabalhista. Designei a nossa 
querida Deputada Benedita da Silva como Relatora. 
S.Exa. fez um excelente trabalho e tem história nesta 
Casa sobre essa questão.

Estamos vivendo sem dúvida um momento his-
tórico para esta Câmara, o de ver reconhecida uma 
classe de trabalhadores deste País que não tem os 
direitos que os outros trabalhadores têm. É de uma 
injustiça muito grande isso. Acho que nós estamos fa-
zendo aqui a nossa parte.

Evidentemente, é apenas um passo inicial. A 
Câmara dos Deputados enviará essa proposta de 
emenda à Constituição para o Senado da República. 
De lá, essa PEC será enviada ao Governo Federal, à 
Presidente Dilma. 

Nós também somos signatários desse mesmo 
tema junto à Organização Internacional do Trabalho. E 
àqueles críticos que dizem que vai haver desemprego, 
que os direitos das empregadas domésticas vão gerar 
desemprego, que vão tornar esse trabalho inviável para 
as pessoas que contratam, nós queremos dizer que 
houve todo um cuidado por parte da Relatora e dos 
membros da Comissão Especial para que tudo isso 
fosse equacionado junto aos diversos órgãos ministe-
riais, e várias das decisões que tomamos vão depender 
ainda da regulamentação que nós faremos, dentro da 
realidade do nosso País, para que a lei efetivamente 
possa trazer direitos, possa realmente funcionar, e não 
se tornar apenas uma letra morta. 

É importante esclarecer isto para que as pessoas 
não se preocupem: apenas alguns incisos são auto-
aplicáveis. Outros dependerão de medida provisória, 
ou de lei feita por nós mesmos nesta Casa, para que 
efetivamente nós criemos direitos para as empregadas 
domésticas que sejam factíveis, que sejam possíveis 
de colocar em prática e não onerem de forma alguma 
o empregador, a empregadora.

Então, nós – e disso ninguém discorda – não 
podemos continuar com essa separação que existe, 
essa verdadeira discriminação contra somente uma 
classe de trabalhadores. Apesar dessa resistência 
inicial à mudança que existe, aos poucos a matéria, 
sendo conhecida, vai ser entendida como algo em que 
precisamos avançar. 

Estão de parabéns todos os Parlamentares des-
ta Casa.

Muito obrigado.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela Liderança do Partido da República.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pela lide-

rança do PR – concedo a palavra o Deputado Lincoln 
Portela.

O SR. RUBENS BUENO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para o encaminhamento, enquanto se está 
votando.

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, dê 
a preferência ao Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Ah, para 
encaminhamento? Pois não, Deputado Rubens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas quero registrar que estávamos aqui discutindo ou-
tro assunto importante, eu e o Deputado Miro Teixeira. 
Diante desse projeto que trata da Defensoria Públi-
ca, o Brasil inteiro mobilizou-se em busca de justiça, 
especialmente aqueles que mais precisam de apoio 
para responder a processo na Justiça. Então, o projeto 
que beneficia a Defensoria Pública e que foi aprovado 
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agora é algo que chama a atenção da sociedade, e o 
Parlamento dá uma resposta importante para o País.

Por isso, em nome do Bloco PV/PPS – encami-
nhamos o voto “sim”.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente... Só 1 
minuto, Deputado Lincoln Portela.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro dois 
pontos; primeiro, o apoio do PSOL ao projeto que cria 
cargos na Defensoria Pública da União. É a defesa 
da cidadania que está em jogo. Parabéns aos defen-
sores públicos.

Em relação à proposta de emenda à Constituição 
sobre os direitos das domésticas, nós queremos dizer 
que esse projeto, além de defender direitos de traba-
lhadores, é pedagógico, eleva a autoestima, é uma 
necessidade, em termos de nivelamento dos direitos 
dos trabalhadores no Brasil inteiro. 

E queremos também pedir que se considere lido, 
Sr. Presidente, pronunciamento com o título “Indicia-
dos na Operação Porto Seguro devem explicações 
ao Congresso”, no qual nós comunicamos que várias 
pessoas estão sendo chamadas para depor na Co-
missão de Defesa do Consumidor da Câmara, gente 
das agências reguladoras, como a Sra. Rose Noronha 
e outras pessoas.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nes-
ta terça-feira o PSOL apresentou na Comissão de 
Defesa do Consumidor uma série de requerimentos 
para ouvir os principais indiciados pela Operação 
Porto Seguro da Polícia Federal aqui na Câmara 
dos Deputados. 

A operação teve a finalidade de investigar o 
envolvimento de servidores do Executivo e de agên-
cias reguladoras num esquema para obter parece-
res técnicos fraudulentos que seriam vendidos a 
empresas interessadas. Dezenas de servidores já 
foram exonerados ou afastados de suas funções 
por suspeita de envolvimento no esquema. E esta 
Casa, assim como ouviu as explicações do Ministro 
da Justiça José Eduardo Cardozo, tem o direito e 
dever de ouvir dos próprios ex-servidores explica-
ções sobre as denúncias. 

A proposta é de que a CDC convide para vir ao 
Parlamento a Sra. Rosemary Noronha, ex-Chefe de 
Gabinete do Escritório da Presidência da República 
em São Paulo; Paulo Vieira, ex-Diretor da Agência 
Nacional de Águas – ANA, apontado como chefe do 

grupo investigado pela PF; Rubens Carlos Vieira, ex-
-Diretor da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC; 
e José Weber de Holanda Alves, ex-Advogado-Geral 
Adjunto. 

Na nossa avaliação, não foram apenas os cofres 
públicos que foram lesados pela ação da suposta qua-
drilha na emissão de pareceres comprados, mas os 
próprios cidadãos brasileiros, como consumidores. A 
Comissão tem, portanto, dever de avaliar as possíveis 
repercussões de tais documentos e práticas acerca da 
garantia dos direitos dos consumidores no âmbito da 
ANA, da ANAC e da AGU.

Entre as inúmeras afirmações feitas no relatório 
da PF está a seguinte: “Importante ressaltar que Pau-
lo Vieira, como funcionário público com atuação nas 
áreas portuárias (Conselheiro Fiscal da Codesp) e de 
Hidrologia (ANA), deveria defender com exclusividade 
os interesses da União, diferentemente do que apon-
tam os elementos colhidos até o presente momento”. 
É o que afirma a PF. Ou seja, os consumidores clara-
mente foram prejudicados.

E se própria Comissão de Ética Pública da Presi-
dência da República já decidiu pedir informações aos 
ex-servidores, que podem sofrer censura ética mes-
mo já tendo sido afastados do serviço público, nada 
mais legítimo – ao contrário do que pensa o Governo 
Federal – do que esses nomes também virem ao Con-
gresso manifestar-se.

Vale destacar também, Sras. e Srs. Deputados, 
que desde que a operação foi deflagrada, o que acon-
teceu há cerca de 2 semanas, todos os dias novas de-
núncias sobre o alcance dos tentáculos desde grupo 
criminoso vêm à tona. Hoje mesmo a imprensa divulgou 
que, além da TECONDI, Paulo Vieira trabalhou para 
favorecer a HIPERCON Terminais de Carga Ltda., a 
Cargill Agrícola e o Estaleiro Mauá.

No entanto, a denúncia mais séria, que ainda 
carece de comprovação, não veio do relatório da PF, 
mas do Deputado Anthony Garotinho. No último do-
mingo o Parlamentar do PR publicou em seu blog que 
Rosemary Noronha teria entrado em Portugal, durante 
viagem em que acompanhou o então Presidente Lula, 
com 25 milhões de euros – cerca de R$ 70 milhões. 
Na época, Rosemary Noronha era portadora de passa-
porte diplomático e também de uma autorização para 
transportar mala diplomática, o que a dispensava de 
inspeções em qualquer alfândega do mundo. Segundo 
o Deputado, o montante transportado foi depositado 
em uma agência do Banco Espírito Santo, na cidade 
do Porto, em Portugal, banco esse já citado nos inqué-
ritos do mensalão.

Documentos registrados na alfândega do Porto 
comprovariam essa operação, mas até agora eles não 
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foram tornados públicos. O advogado de Rosemary 
também afirmou que ela jamais esteve em missão 
diplomática ou viagem oficial no Porto. A vinda da 
ex-Chefe de Gabinete da Presidência da República 
a esta Casa pode, portanto, ajudar a elucidar tam-
bém esse episódio, além de todos os outros apu-
rados pela Polícia Federal, que aos poucos se têm 
tornado públicos. 

Fiscalizar o Poder Executivo é um dever e uma 
prerrogativa do Legislativo, sobretudo diante de de-
núncias que apontam para a corrupção em cargos de 
direção e de alta confiança da cúpula do Governo Fe-
deral, como o escritório da Presidência da República 
em São Paulo.

O PSOL reafirma, assim, seu compromisso com 
a ética e a transparência na gestão pública e contra 
qualquer política de jogar a sujeita para debaixo do 
tapete. 

A Polícia Federal já fez a sua parte. É hora de 
fazermos a nossa e cobrarmos que a Justiça brasileira 
também faça a sua. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado 

Lincoln Portela vai falar pela Liderança do PR.
Vou encerrar a votação.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu gostaria, por favor, de 1 minuto da sua atenção, 
porque quero dirigir-me especialmente a V.Exa., pri-
meiro para parabenizá-lo por tantas matérias relativas 
à segurança pública que V.Exa. colocou nesta Casa 
nestes 2 anos de mandato. V.Exa., em momentos de 
crise, em momentos de conflito, soube muito bem me-
diar e priorizar esses projetos, relativos ao Ministério 
Público, à Magistratura, à Defensoria Pública e à se-
gurança pública propriamente dita.

Sr. Presidente, no mês de fevereiro eu apresen-
tei um pedido a V.Exa. no sentido de que fizéssemos 
uma Comissão Geral para discutirmos os assuntos de 
segurança pública aqui nesta Casa. E para que V.Exa. 
tenha uma noção, só por ter pedido isso aqui eu já 
recebi respostas da Polícia Militar do Rio Grande do 
Sul, da Polícia Militar da Bahia, da Polícia Federal da 
Bahia, da Secretaria de Segurança Pública do Estado 
do Rio de Janeiro e de muitas outras instituições poli-
ciais de todo o Brasil.

Sr. Presidente, gostaria de fazer uma proposta 
a V.Exa., no sentido de que na próxima quinta-feira, 
na semana que vem, não votemos nenhum projeto 
de decreto legislativo, e nessa última quinta-feira, na 
parte da manhã, quando teremos um bom número de 
Parlamentares aqui na Casa, quando os Parlamenta-
res estarão presentes, transformemos a sessão em 

Comissão Geral para discutirmos a questão da segu-
rança pública.

V.Exa. conhece muito bem os números. Eu tenho 
dito aqui nesta Casa que o Brasil vive hoje em clima de 
guerra civil. Nós tínhamos uma média, Sr. Presidente, 
de 137 assassinatos por dia; estamos hoje com uma 
média de 143 assassinatos por dia. O Brasil é o sexto 
país mais violento do mundo, e corre a passos largos 
para tornar-se o país mais violento do mundo, o tercei-
ro país com mais pedófilos do mundo e o quarto país, 
de 98 países pesquisados, que mais assassina jovens 
de até 19 anos, Sr. Presidente. Então, nós precisamos 
dar um basta a esta violência. 

Sr. Presidente, deixo aqui a sugestão. Todos os 
Líderes assinaram o requerimento. Que na próxima 
quinta-feira V.Exa. reflita, pense e encerre com chave 
de ouro os trabalhos transformando a sessão em Co-
missão Geral para o debate sobre segurança pública. 
Por certo teremos a Casa cheia e muitas avaliações e 
opiniões, nesse contexto. 

O Brasil precisa de uma reforma de segurança 
pública.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado 

Cláudio Puty tem a palavra.
O SR. CLÁUDIO PUTY (PT – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Presidente, só quero aplau-
dir a aprovação do projeto que cria os cargos na 
Defensoria Pública da União. Eu fui o Relator des-
se projeto na Comissão de Finanças e Tributação 
e reputo-o de fundamental importância, porque nós 
precisamos defender a advocacia do povo. A Defen-
soria tem tido um papel fundamental. Isso, em con-
junto com as mudanças na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, aqui aprovadas também, fortalece o Sistema 
Nacional de Justiça. 

Parabéns, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Deputada 

Luiza Erundina tem a palavra.
A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB – SP. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
queria registrar, sobre a votação da Medida Provisó-
ria nº 575, que eu sou contrária à emenda do Senado 
Federal, porque ela penaliza de forma insuportável o 
segmento das rádios comunitárias, que têm sido per-
seguidas, inviabilizando-se a sua atuação com um raio 
de potência muito limitada. 

A emenda aprovada pela Câmara beneficia mi-
lhares de rádios comunitárias. Com a aprovação da 
emenda do Senado, que, evidentemente, acontece 
em detrimento do interesse das rádios comunitárias, 
a nossa emenda ficou novamente prejudicada. 
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Sou contrária à emenda do Senado. É este o 
meu posicionamento. Registro meu voto contrário à 
emenda do Senado.

O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
PEC que nós estamos votando, essa proposta de 
emenda à Constituição teve a sua admissibilidade 
relatada por mim na Comissão de Constituição e 
Justiça, a PEC nº 478/2010, conhecida como PEC 
das domésticas. 

Na mesma época em que eu relatava a matéria 
na CCJC, estava em Genebra, na Suíça, o então Mi-
nistro do Trabalho e Emprego do Brasil, o Presidente 
Nacional do meu partido, o Partido Democrático Traba-
lhista, Carlos Lupi. Lá, ele usou a tribuna da OIT para 
dizer que era e é inadmissível a discriminação a que 
são submetidos os trabalhadores domésticos no Brasil. 
É inadmissível e odiosa. Essa foi uma falha do Legis-
lador Constituinte, que, ao prever no art. 7º os direitos 
dos trabalhadores, no seu parágrafo único retirou dos 
trabalhadores domésticos grande parte desses direi-
tos, a ponto de hoje a empregada doméstica sequer 
ter direito a uma jornada semanal de trabalho, pelo que 
não tem também direito a horas extras.

Ora, Presidente e colegas, isso é resquício da 
época da escravidão, ainda mais se levarmos em conta 
que a grande maioria dessas trabalhadoras são mulhe-
res negras e pobres. Não é possível, portanto, que este 
Parlamento possa aceitar e continuar convivendo com 
essa discriminação, repito, odiosa, injusta e inaceitável.

Por isso, conclamo os colegas Deputados para 
votarmos, neste segundo turno, “sim”, a fim de fazermos 
justiça a essa categoria de trabalhadores até hoje... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado.

O SR. VIEIRA DA CUNHA – Para concluir, Pre-
sidente, que possamos repetir o placar praticamente 
unânime do primeiro turno de votação.

Quero congratular-me, ao final, com V.Exa. e com 
o Colégio de Líderes, por terem pautado essa impor-
tantíssima e relevante matéria para todos os trabalha-
dores do Brasil. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vai falar a 

Deputada Benedita da Silva, e logo depois nós vamos 
encerrar a votação.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
de falar a respeito da PEC 478, gostaria de dizer que 
nós somos favoráveis aos defensores públicos, porque 
entendemos que eles fazem parte de todo um processo, 

assegurando a cidadania, sobretudo no que se refere 
aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e à in-
clusão social; por isso o nosso apoio aos defensores 
públicos da União.

Mas eu gostaria de agradecer a esta Casa e a este 
Plenário esta segunda votação. Tenho certeza de que 
esta Casa está fazendo justiça, não apenas por reparar 
a discriminação que é praticada contra uma categoria 
profissional há séculos neste País; também estamos 
tendo a oportunidade de tratar desse trabalho como 
um trabalho legal, um trabalho que é igual a qualquer 
outro. Portanto, esses direitos devem estar garantidos.

Está de parabéns esta Casa. Já estamos com 
344 votantes. É preciso que os demais venham a este 
plenário votar, porque daremos a essas trabalhadoras 
um grande presente enviando essa PEC ao Senado e 
ajudando a articular no Senado sua tramitação, para 
que eles possam votar tal como a Câmara tem vota-
do, e então a nossa Presidenta Dilma possa sancionar 
essa emenda. É de interesse do Governo.

A nossa Ministra está aqui nesta Casa. A Minis-
tra das mulheres também está apoiando esse projeto, 
porque 70% dessa categoria são mulheres trabalha-
doras domésticas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Alerto à De-
putada Benedita da Silva que, como se trata de uma 
PEC, não é preciso passar pela sanção da Presidenta 
da República. Ela, depois de votada no Senado Fede-
ral, é promulgada pelo Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação. (Pausa.)

Troque de mesa, Deputado, e declare seu voto 
aqui ao Plenário.

O Deputado Aracely de Paula está votando “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está encer-

rada a votação. (Pausa.)
Vou proclamar o resultado: 

VOTARAM:

SIM: 348 SRS. DEPUTADOS, COM O VOTO DO DE-
PUTADO ARACELY DE PAULA; 
NÃO:  2 
ABSTENÇÕES:  2
VOTARAM, NO TOTAL, 351 SRS. DEPUTADOS.

ESTÁ APROVADA A PEC Nº 478, DE 2010, EM 
SEGUNDO TURNO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 478/2010 – SEGUNDO TURNO 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 04/12/2012 18:55
Encerramento da votação: 04/12/2012 19:14
Presidiu a Votação: Marco Maia 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 
(Do Sr. Ronaldo Fonseca)

Declara o voto SIM à PEC n° 478, de 
2010, que revoga o parágrafo único do art. 
7º da Constituição Federal, para estabelecer 
a igualdade de direitos trabalhistas entre 
os empregados domésticos e os demais 
trabalhadores urbanos e rurais.

Votação em 2° turno, Sessão Extraordi-
nária n° 336/2012 de 04/12/2012.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 182, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, declaro o voto SIM à PEC n° 
478, de 2010, que revoga o parágrafo único do art. 7º 
da Constituição Federal, para estabelecer a igualdade 
de direitos trabalhistas entre os empregados domés-
ticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais, por 
considerar de extrema importância o reconhecimento 
de direitos trabalhistas a todos esses trabalhadores.

Não podemos mais deixar de amparar legalmente 
a profissão de doméstico(a), pois se trata de uma ati-
vidade relevante para o dia a dia de milhares de resi-
dências no pais; e que por muitos anos ficou à margem 
da legislação trabalhista, ao meu ver, injustamente.

Com a aprovação dessa proposta iremos não 
só garantir direitos a milhares de trabalhadores do-
mésticos, mas também a dignidade para exercerem 
a profissão.

Sala das Sessões, 06 de dezembro de 2012. – 
Ronaldo Fonseca, PR/DF.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dispen-
sada a votação da redação final da matéria, nos termos 
do inciso I do § 2º do art. 195 do Regimento Interno.

A matéria vai ao Senado Federal.
A SRA. SANDRA ROSADO – Parabéns, Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O último 

ponto da pauta é o Requerimento nº 6.062, de 2012, 
do Sr. Eduardo Cunha e outros, que requerem, em 
regime de urgência, a apreciação de proposição, nos 
seguintes termos:

REQUERIMENTO Nº 6.062, DE 2012

“Sr. Presidente,
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 

155 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, regime de urgência urgentíssima 
para apreciação do Projeto de Lei nº 2.154, de 
2011, de minha autoria, que ‘revoga o inciso 
IV e o § 1º do art. 8º da Lei nº 8.906, de 4 de 
julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto 

da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB)’.”

Sala das Sessões, abril de 2012. – Eduardo 
Cunha, Vice-Líder do PMDB; Jilmar Tatto, Líder do 
PT; Jovair Arantes, Líder do PTB; Lincoln Portela, 
Líder do Bloco Parlamentar PR – PTdoB, PRP, PHS, 
PTC, PSL, PRTB; Henrique Eduardo Alves, Líder do 
PMDB; André Figueiredo, Líder do PDT; e Sandro 
Rosado, PSB/RN.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pela rele-
vância da matéria, vou dar 3 minutos ao Deputado Edu-
ardo Cunha para falar em favor do seu requerimento e 
3 minutos ao Deputado Bruno Araújo para falar contra 
o requerimento.

O SR. IVAN VALENTE – Quero encaminhar a 
votação contra o requerimento, Sr. Presidente

O SR. ASSIS MELO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

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

O SR. ASSIS MELO (PCdoB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Assis Melo votou conforme a orientação do partido na 
última votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar a 
favor, concedo a palavra ao Deputado Eduardo Cunha.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, nós estamos apre-
ciando somente o requerimento de urgência. Não é 
objetivo apreciar hoje o mérito da matéria. É apenas 
para possamos discutir. Seria muito mais simples até 
deixar na Comissão de Constituição e Justiça, porque 
esse projeto é conclusivo. Assim, com a urgência, ele 
vem para o plenário.

A verdade é a seguinte, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados: o curso de Direito é o único curso, de 
todos os cursos do País, com o qual quem se forma 
não tem o direito de exercer a profissão. Quando você 
se forma em Medicina, pode exercer a profissão. O ad-
vogado é importante? É importante. Mas o que é mais 
importante? O médico que faz a cirurgia em você, que 
trata de você? O engenheiro que constrói a sua casa? 
O arquiteto que a planeja? O dentista que cuida do seu 
dente? O jornalista que escreve no jornal do dia a dia? 
Por que só no curso de Direito o cidadão se forma e 
não tem direito a exercer a sua profissão?

Vejam bem: eles pegam o crédito educativo do 
FIES, depois se formam e não podem pagar, porque 
não podem exercer a profissão. Com isso, cria-se uma 
casta de pessoas que têm curso de bacharel, ficam 
empregados em escritórios de advocacia, fazendo o 
trabalho de advogado e simplesmente recebendo sa-
lário de estagiário. Isso é uma exploração.
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Sem contar as denúncias de fraudes nos exames. 
É curso preparatório, é livro. Ninguém consegue fazer 
uma prova sem gastar menos de mil reais, 1.200 re-
ais. Então, que igualdade é essa que nós vamos dar?

E mais: a OAB, pela lei, pelo Estatuto da Advo-
cacia, no seu art. 54, inciso XV, opina previamente em 
toda criação de curso de Direito. Dois projetos, nesta 
Casa, que foram vetados pelo Presidente Lula, com a 
opinião do Ministro Fernando Haddad, criavam a obri-
gatoriedade de exame de conselho de classe de mé-
dico veterinário e de técnico de Contabilidade. Os dois 
foram vetados pelo Presidente Lula. São mensagens 
brilhantemente escritas, que mostram que nós não po-
demos impor um privilégio. Não pode simplesmente a 
avaliação posterior do curso ser superior à graduação. 

O que eu estou pedindo aos meus colegas é 
que nos deem a oportunidade de debater no plená-
rio desta Casa. Vamos votar, sim, o requerimento de 
urgência e vamos tentar construir um texto para que 
nós possamos acabar com essa injustiça, com essa 
exploração do bacharel em Direito, para que possamos 
efetivamente acabar com a possibilidade daqueles que 
dizem que esta Casa é um pântano de simplesmente 
rirem da nossa cara, quando impõe a uma única cate-
goria profissional neste País não poder exercer a sua 
profissão depois de formada. 

Onde está escrito que o advogado é mais im-
portante do que o médico? Então, alguém vai dizer: 
“Vamos fazer em todas as categorias o exame”. Mas 
nós vamos punir o aluno? Por que não vamos punir 
os cursos? Por que o ENADE, que avalia os cursos 
superiores, não pode avaliar as faculdades e até aca-
bar com os cursos? Restringir o acesso às vagas, mas 
nunca punir o aluno. Não podemos penalizar aqueles 
que investiram durante toda a vida, gastando suas eco-
nomias, pegando crédito para cursar uma faculdade e 
depois ficam com um papel pintado que não vale nada, 
à mercê de um conselho de classe único, que vai dizer 
se ele pode ou não pode exercer o seu direito.

Queria pedir o apoio de V.Exas. apenas para o 
requerimento de urgência. 

Muito obrigado.
O SR. HUGO MOTTA (PMDB – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido na votação anterior.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Marco 
Maia, por um erro de digitação, meu voto apareceu 
como “não”. Por isso, peço à Mesa que o corrija para 
“sim”, junto com a bancada do PT – o que amplia os 
direitos dos trabalhadores domésticos.

Então, votei “sim”.

O SR. VALADARES FILHO (PSB – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
“sim” também.

O SR. RUY CARNEIRO (PSDB – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei “sim” 
na votação anterior.

O SR. SANDRO MABEL (PMDB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior.

O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o PT.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
contra o requerimento, Deputado Bruno Araújo.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB – PE e como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sras. e Srs. Deputa-
dos, o que nós passamos a apreciar neste momento é 
algo que afeta uma das entidades pilares da democra-
cia deste País. Nos momentos mais difíceis do País e, 
em grande parte, deste Congresso Nacional, quando 
muitos que nos antecederam estavam nas ruas lutan-
do pela liberdade e pela democracia, foi a Ordem dos 
Advogados do Brasil que, juntamente com muitas per-
sonalidades, com o Congresso, com Deputados, com 
Senadores, sobretudo com a sociedade, protegeu o 
povo e falou, nos anos duros, em defesa da população.

O que hoje se vê aqui é a possibilidade de, em 
regime de urgência, interferir-se em algo fundamental 
ao disciplinamento de uma profissão.

É bom lembrar a todos os senhores que, na 
formação dos cursos superiores, ninguém se forma 
advogado, mas se forma bacharel em Direito, o que 
se ramifica nas mais diversas posições e profissões.

A Ordem dos Advogados do Brasil, na Constitui-
ção de 1988, foi consagrada como uma entidade cons-
titucional. E mais ainda – é importante repetir a Consti-
tuição: “É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer”. E a lei específica estabelece 
o mínimo de padrão de qualidade para uma entidade 
que hoje, senhores, tem mais de 850 mil advogados. 
Vamos muito bem.

Se a Ordem dos Advogados do Brasil fosse uma 
entidade com sanha arrecadatória, se quisesse botar 
dinheiro no bolso, liberaria os exames da Ordem, para 
3 milhões e 800 mil brasileiros se transformarem em 
advogados, pagando 650 reais por ano. Se o instru-
mento da Ordem dos Advogados do Brasil fosse botar 
dinheiro no bolso... Essa iniciativa do ilustre Deputado 
Eduardo Cunha atenderia ao bolso de qualquer enti-
dade. O que a Ordem dos Advogados do Brasil está 
preservando é a qualificação da profissão, é que pos-
samos ter padrões...

(O microfone é desligado.)
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O SR. BRUNO ARAÚJO – Sr. Presidente, peço 
que some ao meu tempo o de Líder.

O que ela está fazendo é permitir o mínimo de 
regulamentação. Quem aqui não viu, no Estado de 
São Paulo, o Conselho Regional de Medicina querer 
padronizar requisitos mínimos para que se receba uma 
habilitação de médico?

Hoje, todos nós sabemos – V.Exas. sabem –, nas 
mais diversas cidades do Brasil, como ficou fácil ganhar 
dinheiro com os cursos de Direito, como ficou fácil se 
estabelecer em um país que trocou a formação dos 
engenheiros, dos técnicos, pela área de Humanas. O 
que a Ordem dos Advogados do Brasil permite é regu-
lar o exercício mínimo de qualidade de uma profissão.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, não vamos 
deixar que uma desavença, que um eventual erro de 
uma entidade histórica como essa, num desencontro 
com o Congresso, tenha, perante todos nós, um recado 
de revanchismo por parte da Câmara dos Deputados. 
Vamos fazer valer a nossa história.

E mais ainda: num ambiente em que se pôde 
construir um entendimento, o Presidente Marco Maia 
construiu, com a Ordem dos Advogados, o entendi-
mento de que, eventualmente, nas provas que se dão 
– e havia uma grande e justa reclamação –, uma vez 
o candidato sendo aprovado na primeira fase, indo à 
segunda e não passando, ele retoma a partir da se-
gunda fase, algo factível, justo. Um avanço.

Agora, o que vai ficar desta votação é que aqueles 
que aprovarem esta urgência vão marcar uma posição 
que vai expor a todos nós, de revanchismo, porque a 
Ordem dos Advogados do Brasil não concordou com 
a nossa posição, de um jeito ou de outro.

Tenho críticas à Ordem. Exagerou em determina-
das situações. Quem aqui não se recorda de episódios 
que houve e que passaram do ponto? Mas é claro que 
a sua história é uma história em favor da democracia, 
em favor sobretudo de permitir que a Constituição bra-
sileira seja tocada e auxiliada com as atribuições que 
cabem a todos os advogados que compõem este País.

Os economistas, os administradores, os conta-
dores, todos têm a sua regulamentação. E a regula-
mentação que essa entidade escolheu para si foi a de 
permitir o mínimo de qualidade.

Pasmem V.Exas.: relatórios apontam que o Brasil 
tem mais advogados do que boa parte do número de 
advogados do planeta.

Essa posição adotada no sentido de fazer abrir 
de forma irrestrita é não dar o mínimo de qualidade à 
representação da profissão. Portanto, sem distinção 
de partidos, o que aqui estamos pleiteando é que nós 
possamos proteger uma entidade que tem história com 
o País, é que possamos proteger uma entidade que 

tem compromisso com a democracia, e que os nos-
sos encontros e desencontros façam valer muito mais 
a história construída por todos nós.

Presidente Marco Maia, muitas vezes fui a V.Exa. 
e disse que a Ordem dos Advogados do Brasil errou em 
determinada posição, mas não é com uma situação de 
revanchismo, não é com uma situação de dar recado a 
qualquer entidade mudando a regulamentação de sua 
profissão que esta Câmara vai se tornar maior. Esta 
Câmara se torna maior e é o que é com as posições 
que nós tomamos, olhando para o futuro, olhando para 
o presente, mas sobretudo reconhecendo o passado 
e a história do que cada um construiu por este País.

Portanto, eu peço aos Srs. e às Sras. Deputadas: 
vamos deixar claro que a demanda da Ordem dos 
Advogados do Brasil protege aqueles que se qualifi-
caram, que se formaram em universidades públicas 
ou privadas, mas que passaram por um exame. É a 
necessidade básica, mínima, para poder defender os 
interesses e os direitos de qualquer brasileiro.

Sr. Presidente, eu espero que o bom senso impe-
re e que nós possamos dar uma demonstração clara 
ao Brasil, que possamos dizer ao Brasil, a todos os 
estudantes de Direito e àqueles que hoje são advoga-
dos, que são juízes, que exerceram a carreira jurídica: 
“Vamos ter cursos de qualidade, para que possam re-
ceber o atestado da Ordem dos Advogados do Brasil, 
para proteger os interesses do cidadão brasileiro e 
defendê-lo.” 

Vamos votar “não”, contra esta urgência, Sr. Pre-
sidente.

O SR. MAURO NAZIF (PSB – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com a orientação do partido.

O SR. RONALDO FONSECA (Bloco/PR – DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei a favor da PEC nº 478, com o partido.

O SR. JOÃO ARRUDA (PMDB – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. GIOVANI CHERINI (PDT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com a 
minha bancada, anteriormente.

O SR. LUIS TIBÉ (Bloco/PTdoB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de 
acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fiquem no 
plenário, porque nós vamos ter outra votação aqui. 
Votação nominal.

Como vota o PT?
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O SR. SIBÁ MACHADO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós temos 
acompanhado este assunto muito de perto ao longo 
deste ano. É claro que a nossa bancada não fechou 
uma posição sobre o mérito do projeto, mas, como se 
trata do requerimento de urgência, a minha posição e 
a minha orientação é “sim” ao requerimento. Quanto 
ao mérito, teremos tempo depois para, na bancada, 
fechar posição por um lado ou por outro.

Neste momento, o voto do PT é “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PMDB?

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero fazer menção à Mensagem nº 857, de veto, do 
Presidente Lula, que trata da profissão de técnico de 
Contabilidade. Disse o Presidente Lula: 

“Quanto à previsão de condicionar a manuten-
ção do registro profissional a programas de avaliação 
de competência profissional e educação continuada, 
entende-se que a implantação dessa sistemática ca-
racterizará a sobreposição do curso de avaliação de 
competência profissional ao curso de graduação, visto 
que o exercício da profissão estaria sempre ameaçado 
pelo insucesso do profissional no exame de avaliação.”

Eu queria dizer que a minha posição pessoal, 
obviamente, é “sim”, mas, em função de a bancada 
do PMDB ter várias posições divergentes, vou enca-
minhar a posição liberada da bancada.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB 
– RNº Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, só para reforçar: a bancada está dividida em 
relação a este tema. É um tema polêmico, que divide 
a bancada e, acho, esta Casa.

Portanto, a posição do PMDB é a de liberar: cada 
um vota de acordo com a sua consciência. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSD?
O SR. MOREIRA MENDES (PSD – RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
falar como Vice-Líder do PSD – como advogado, em 
homenagem à OAB do meu Estado.

O PSD acaba de se reunir. Vamos votar contra 
a urgência lá na frente, liberando alguns poucos com 
relação ao mérito. No momento, vamos votar contra o 
requerimento. Vou repetir: em homenagem à OAB. Esta 
é uma proposta que não pode prosperar. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSDB?

O SR. RICARDO TRIPOLI (PSDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 

encaminha o voto “não”. O Líder da nossa bancada 
já fez a sustentação. É uma questão interna corporis. 
Imagine V.Exa. se as demais profissões resolverem 
trazer para o plenário da Câmara a decisão das suas 
instituições, sejam médicos, sejam engenheiros, sejam 
economistas, enfim, qualquer profissão. 

Cabe à Ordem dos Advogados decidir qual é o 
melhor critério. Na sustentação feita pelo nosso Líder 
fica muito claro que se dá mais estabilidade ao pro-
fissional que fará a defesa dos brasileiros nos vários 
tribunais espalhados pelo Brasil inteiro. Que prestem 
concurso para o Ministério Público, a Defensoria Públi-
ca, a magistratura, enfim, para qualquer um dos cargos 
que possam exercer, inclusive o cargo de advogado, 
pois, a partir do momento em que se tornam bacharéis, 
prestam concurso. Digo isso com muita tranquilidade 
porque sou advogado, e boa parte da nossa banca-
da é formada por advogados ou por profissionais de 
outra categoria. 

A bancada do PSDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu tenho um projeto apensado a este, o Projeto nº 
2.996, de 2008. O meu projeto tem uma diferença. Qual 
é essa diferença? Para aqueles aprovados na primeira 
etapa no Exame da OAB, fica validada a primeira eta-
pa, porque milhares e milhares de pessoas no Brasil 
passam na primeira etapa e não conseguem passar 
na segunda etapa. 

Se for aprovada a urgência deste projeto, eu apre-
sentarei um destaque. Para quê? Para que o meu pro-
jeto seja aprovado. Parece-me, pelas informações que 
eu tenho, que a OAB não é contrária a que a primeira 
etapa no Exame de Ordem seja validada, deixando 
apenas a segunda etapa. 

Enquanto isso não acontece, Sr. Presidente, como 
Líder do partido, ouvindo a bancada, eu libero a ban-
cada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PP?

O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no Partido 
Progressista, o Deputado Jair Bolsonaro tem um pro-
jeto nessa linha, mas nós temos vários Parlamentares. 
Consultando o nosso Líder, o Deputado Arthur Lira, 
que tem entendimento distinto, na medida em que nós 
não temos compromisso com o mérito, vamos liberar 
a bancada. 

O Partido Progressista libera a bancada para votar.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSB?
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O SR. GLAUBER BRAGA (PSB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bancada do 
PSB já teve a oportunidade de se reunir para discutir e 
tratar deste tema, mas não tem uma posição que seja 
fechada entre todos os Parlamentares. Um conjunto 
de Parlamentares acredita que na votação do mérito 
a manutenção do Exame da Ordem dos Advogados 
do Brasil seja positiva, e um conjunto de outros Parla-
mentares advoga o contrário: que não, que o Exame 
da OAB não deve permanecer e que, por esse motivo, 
a urgência deve ser votada e, além da urgência, que 
a matéria deve ser aprovada no mérito. 

Como a bancada não tem posição fechada nesse 
sentido, neste momento o PSB libera a sua bancada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Democratas?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, a posição do Democratas é bem 
clara. Esta proposta que está sendo apresentada hoje 
é mais ou menos aquilo que o Governo deseja: fazer 
fumaça sobre a realidade. Hoje o Governo não tem a 
coragem de intervir nas faculdades do Brasil.

Não são apenas as faculdades de Direito, não. As 
de Medicina e outras tantas estão formando pessoas 
desqualificadas neste País. O cidadão é penalizado. As 
faculdades deveriam ser fechadas. Sem dúvida alguma, 
seria necessária uma avaliação anual para saber se o 
aluno tem condições ou não de progredir na faculdade 
e se está recebendo ensino à altura.

Sem dúvida alguma, não é cancelando o concurso 
da OAB que se vai resolver o problema. Trabalharemos 
para elaborar outro projeto, para que o cidadão brasi-
leiro não seja iludido nem enganado por essas faculda-
des que só querem o dinheiro daqueles que lá estão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT?

O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT 
ainda tem uma controvérsia interna. Nós ainda não 
conseguimos unificar um pensamento, uma delibera-
ção. Por isso, mesmo percebendo que a maioria tende 
a votar “não”, em respeito aos demais colegas Parla-
mentares, vamos encaminhar a liberação da bancada, 
para que cada um possa manifestar seu ponto de vis-
ta quanto à urgência. Depois, se aprovada a matéria, 
teremos tempo para discutir o mérito.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PTB?

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no PTB 
nós temos divergências na bancada. Por essa razão, 

estamos liberando, sem nenhum compromisso tam-
bém, para o mérito.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco PV/PPS?

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quando 
eu cheguei aqui, no meu primeiro mandato, em 1991, o 
Brasil tinha 165 faculdades. Hoje tem 1.259 faculdades 
de Direito. Nos últimos 10 anos, esse número dobrou. 
Isso mostra que hoje temos mais de 3 milhões de ba-
charéis no Brasil. É muito mais do que há em vários 
países do mundo, especialmente na China, que tem 
1 bilhão e 300 milhões de habitantes.

Não é possível que um profissional não seja mini-
mamente capaz de exercer sua profissão. É disto que 
nós estamos tratando: de uma nota mínima. A OAB 
vem estruturando e preparando cada vez melhor esse 
certame, de forma unificada, no Brasil todo.

É preciso avançar e melhorar? É. Vamos discu-
tir, avançar e melhorar, flexibilizando essa participa-
ção, mas sobretudo, Sr. Presidente, temos que dizer 
“não” a este requerimento, porque não há urgência, 
até porque, como disse o Deputado Ivan Valente, “se 
houvesse urgência, não estariam os partidos liberan-
do suas bancadas”.

Por isso, o Bloco PV/PPS vota “não” a este re-
querimento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC?

O SR. NELSON PADOVANI (PSC – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no 
PSC consta que há divergência no partido. Por isso, 
nós vamos liberar a bancada, mas o meu voto pessoal 
é contrário ao requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PCdoB?

O SR. ASSIS MELO (PCdoB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PCdoB 
vota “sim” ao regime de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PRB?

O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, consi-
derando a diversidade de opiniões dentro da bancada, 
encaminho a liberação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSOL? (Pausa.)

Como vota o PEN? (Pausa.)
Como vota o PMN? (Pausa.)
Como vota a Minoria? (Pausa.)
Como vota o Governo? (Pausa.)
O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, eu não 

encaminhei ainda. O PSOL...
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O SR. SIBÁ MACHADO – Sr. Presidente, o PT... 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu chamei 

V.Exa., e V.Exa. não...
Como vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT – AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só um minuto.
Corrigindo, aqui no painel: na reunião que houve 

lá no Colégio de Líderes eu imaginei que já havia con-
senso. Neste caso, a bancada está sugerindo liberar, 
que se troque por liberar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Liberar a 
bancada. Muito bem.

PSOL.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo PSOL – 
é o seguinte: só pelo painel, com a liberação total dos 
partidos, tirando o PCdoB – nós podemos caracteri-
zar que não há urgência nenhuma sobre esse projeto, 
porque não há formação de mérito sobre a questão. 
Os partidos não formaram convicção de mérito. Nós 
devíamos retirar a urgência, porque o mérito, sem dú-
vida, pode ter razão.

Porque o Ministério da Educação, quando libera 
uma universidade, e depois o aluno sai do curso... Então, 
ele está liberado pelo Estado para exercer a profissão. 
Acontece que se abriram milhares de cursos. Com a 
liberação, uma enxurrada de profissionais, a maioria 
não habilitada. E se criou uma série de lobbies: das 
faculdades particulares, dos donos de cursinhos, da 
indústria de cursinhos e da própria OAB, que arrecada.

Então, nós entendemos que a Câmara dos Depu-
tados precisa fazer uma Comissão Geral para debater 
um tema como este e formar opinião. Entendemos que 
não há urgência para este projeto.

Por isso o PSOL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presidên-

cia solicita a todas as Sras. Deputadas e a todos os 
Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim de 
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Mi-
noria vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Minoria 
vota “não”.

O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sobre 
esta matéria, o Partido Verde entende que ela não foi 
devidamente discutida. Portanto, nós vamos orientar 
o nosso partido a votar “não”.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quem 
quiser votar pelo fim do Exame da Ordem precisa vo-
tar a urgência. Nós vamos debater o projeto, se não 
ele vai à Comissão de Constituição e Justiça e, se for 
aprovado conclusivamente, não virá a plenário. 

Então, a quem for favorável ao debate eu peço o 
voto “sim”, para debatermos o projeto.

O SR. DOMINGOS NETO (PSB – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse exame 
da OAB retira do Governo Federal a sua responsabi-
lidade. O Governo Federal já tem no ENADE um exa-
me que avalia as entidades de ensino superior e deve, 
sim, utilizar para o ENADE o mesmo fundamento que 
usa para o ENEM. Hoje, o Governo Federal aplaude 
o ENEM e o usa como grande grife de avaliação do 
seu ensino médio. O mesmo deve ser feito no ensino 
superior. Não podemos deixar que a entidade interes-
sada em regular o mercado faça o Exame da Ordem. 

Por isso, peço a todos que votem “sim” à urgência.
O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O Governo libera.
O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pela rodem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero justificar: 
na votação anterior, se aqui estivesse, teria votado com 
a bancada do PT. 

Eu estava na abertura da Cúpula Social do MER-
COSUL, evento extremamente importante que mobili-
za a sociedade civil organizada para discutir todos os 
problemas da organização social do MERCOSUL. A 
Cúpula Social do MERCOSUL é uma iniciativa dos mo-
vimentos sociais, aceita pelo Presidente Lula, quando 
Presidente; pela Presidente Cristina Kirchner, da Ar-
gentina; e pelo Presidente Tabaré Vasques, do Uruguai.

Hoje, a Cúpula é um evento extremamente impor-
tante para a integração do MERCOSUL. Todos os movi-
mentos sociais estão comprometidos e participam das 
suas propostas. Por isso, lá eu estava e agora justifico.

O meu voto foi de acordo com a bancada do PT.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
também manifestar minha posição favorável ao reque-
rimento de urgência. 

Eu sou advogado. Acho que, para todas as pro-
fissões, tem que haver alguma forma de controle. No 
entanto, torna-se incabível que apenas a OAB faça 
exame. Na verdade, não é um exame, é um concurso. 
Eu tenho examinado vários exames que a OAB tem 
feito. Há pegadinhas, uma rigidez muito grande. O cus-
to das inscrições é elevado. A OAB deveria aproveitar 
aqueles que passam na primeira etapa. Eles deveriam 
ser aproveitados e fazer só a segunda. Aqueles que 
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passam na primeira etapa são obrigados a refazer o 
processo desde o começo. 

Portanto, se tivermos que emendar para transferir 
ao MEC o controle do exame e estender para todos, 
seria uma opção. Não sendo possível, eu vou votar...

(O microfone é desligado.)

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA – Sr. Presidente, 
Deputada Perpétua... 

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Presidente da OAB, Sr. Ophir Cavalcante, não fez o 
Exame da Ordem. Eu o desafio a fazê-lo. Como ele 
não fez, quer proteger sua corporação. Dizer que esta 
Casa é um pântano ele sempre disse, mas o exame 
ele não fez.

O SR. FABIO TRAD (PMDB – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não é o caso 
do Presidente Ophir que está sendo votado. O que está 
sendo votado é o regime de urgência. 

Votando “não” ao regime de urgência, vamos dar 
condições à Casa, através das suas Comissões, de dis-
cutir sua constitucionalidade, sua juridicidade, o mérito, 
em todas as suas perspectivas, que são multilaterais.

É preciso destacar que o número de faculdades 
de Direito existentes no Brasil supera o número de fa-
culdades de Direito existentes no mundo inteiro. São 
10 bacharéis formados por hora. Portanto, quem é a 
favor do Exame da Ordem não é contra os bacharéis, 
é a favor da sociedade, a favor de uma advocacia ín-
tegra, correta e perita, que faça, na realidade, valer os 
princípios constitucionais de uma profissão honesta.

Por isso, Sr. Presidente, como ex-Presidente da 
OAB...

(O microfone é desligado.)

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esta Casa tem que pensar longe ao votar a questão 
do exame da OAB. Se esta Casa aprovar a manuten-
ção do Exame de Ordem, estará abrindo portas para 
que se faça exame em todas as outras categorias do 
País. O poder público brasileiro não pode terceirizar 
sua responsabilidade botando na mão de corporações 
uma responsabilidade que é do Estado brasileiro.

Portanto, o cidadão que passa 5 anos, 6 anos 
sentado em uma universidade tem que ter o direito de 
exercer sua profissão. Apenas o Estado brasileiro tem 
obrigação e direito de fiscalizar o ensino. Não podemos 
deixar nas mãos das corporações. Daqui a pouco, vão 
chegar a esta Casa exames na área da saúde, exa-
me em outras áreas, como a educação. Desta forma, 

o Estado estará deixando nas mãos das corporações 
uma responsabilidade que é sua.

(O microfone é desligado.)

O SR. GIOVANI CHERINI (PDT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
registrar meu voto na votação anterior: Giovani Cherini 
votou “sim”.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o primeiro 
autor, só para fazer um registro à memória de um co-
lega falecido...

O projeto mais antigo que trata do fim do Exame 
de Ordem é do Deputado Max Rosenmann, do Para-
ná, nosso colega, já falecido. Ele é o autor do projeto 
mais antigo que trata desse assunto. Depois, é deste 
humilde que vos fala agora, Deputado Jair Bolsona-
ro, e o próprio Deputado Eduardo Cunha, o qual eu 
cumprimento pela iniciativa e por ter força para levar 
avante essa proposta.

Assim sendo, faço um apelo. Temos quase 1 mi-
lhão de bacharéis no Brasil. Não é justo que quase um 
milhão de jovens cursem 5 anos em uma faculdade e 
vão no futuro ser o quê? Apenas despachantes, boys 
de escritório de advocacia de luxo.

Então, vamos acabar com esse exame, Sr. Pre-
sidente. Até porque a OAB deveria abrir a sua caixa-
-preta. Não é justo a OAB cobrar 600 reais de anuida-
de, bem como altíssimas mensalidades nas questões 
dos concursos públicos. É uma caixa-preta a OAB, que 
presta um desserviço à Nação. Ela, que pede tanta 
transparência, não tem transparência!

Por isso, o meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. FABIO TRAD – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputada 

Alice Portugal, por favor.
Deputado Fabio Trad, não é um...
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
equívoco de quem acha que votar “sim” pela urgência 
é ser contra a OAB.

Todos nós reconhecemos o papel democrático e 
histórico dessa Ordem, mas conselhos e ordens são 
para fiscalizar exercício de profissão, não para fazer 
análise dos cursos de graduação. Quem analisa gra-
duação são os cursos regulamentados neste Brasil.

Por isso, para não abrir a porteira de outras cen-
tenas de cursos para concursos é necessário criar 
um mecanismo para efetivamente dar um prazo para 
acabar com o exame da OAB e, aí, sim, fiscalizar a 
qualidade dos cursos de Direito e de todos os cursos 
de graduação do Brasil.
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Por isso, a urgência, porque é urgente quem se 
formou trabalhar.

Obrigada.
O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sr. Presidente...
O SR. FABIO TRAD – Sr. Presidente, a OAB não 

peca por instituir o exame...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Amauri Teixeira.
O SR. FABIO TRAD (PMDB – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – As outras profissões é que 
estão pecando por omissão em não instituir.

Inúmeros médicos e peritos é que deveriam fazer 
um exame de qualificação para não saírem causando 
prejuízos com vítimas fatais em virtude da imperícia 
derivada de má-formação.

Sr. Presidente, a OAB – é preciso que se desta-
que aqui – não tem caixa-preta coisa alguma. A OAB 
é uma entidade aberta à sociedade. Se o Presidente 
errou, eventualmente por um discurso, não se pode pu-
nir a instituição e a advocacia com a supressão de um 
exame que garante a qualidade da advocacia brasileira.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro vou 
parabenizá-lo pela colocação da votação da PEC da 
Empregada Doméstica.

Nós votamos hoje duas matérias relevantes nes-
ta Casa: o projeto da Defensoria Pública e a PEC da 
Empregada Doméstica.

Estamos votando aqui a urgência. Sou a favor 
da urgência da questão da OAB e vou votar “sim” pela 
extinção desse exame.

Eu fiz Medicina, e em Medicina não tem exame, em 
Engenharia não tem exame. Por que a corporação tem 
que regular seu próprio mercado? A qualidade de ensino 
tem que ser exigida independente de qualquer coisa.

Então, nós temos que extinguir esse exame que é 
controverso. Há uma série de denúncias em relação à 
manipulação do exame, inclusive matérias que normal-
mente não se veem na escola estão presentes no exame.

Portanto, pelo fim do exame da OAB.
Parabéns, Presidente, pela votação da PEC da 

Doméstica e do PL da Defensoria Pública.
O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB – PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o que nós estamos votando é o regime de urgência. 
Não, nós estamos acabando simplesmente com o Exa-
me de Ordem da OAB. 

O que nós queremos é que se dê a chance ao Ple-
nário de votar a matéria ou ela irá permanecer nas Co-
missões ad aeternum, sem chegar jamais a ser votada.

Queremos também discutir, através desse pro-
jeto de lei, a possibilidade de se regulamentar, sim, o 
registro profissional de médicos, de dentistas, de enfer-

meiros, de engenheiros, enfim, de outros profissionais, 
para avaliar a qualidade dos cursos superiores que se 
multiplicam não só em relação às faculdades de Direito. 

Por isso nós vamos votar “sim”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AIRTON – Sr. Presidente... 
O SR. RONALDO BENEDET (PMDB – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
manifestar minha posição pelo “não”. 

Primeiramente, quero dizer que o exame da OAB 
é para quem quer ser advogado. Direito é diferente de 
Medicina. O aluno não faz curso de advocacia, mas um 
curso de Direito que o habilita para várias profissões, 
juiz, promotor, delegado de polícia. Ele pode também 
fazer concurso para fiscal da fazenda. 

O advogado é alguém que vai se credenciar para 
defender pessoas e precisa passar pelo Exame da Or-
dem, por ser esta uma instituição que o Brasil respeita. 
Quando muitos se acovardaram, foi essa instituição 
que defendeu a democracia brasileira. 

Por isso, aqui invocando Raymundo Faoro, peço 
o voto “não”. 

O SR. JOSÉ AIRTON (PT – CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é muito importante 
a urgência dessa matéria porque nós temos que fazer 
um debate nacional. 

Acho que os colegas, de certo modo, estão se 
precipitando em sua análise, porque, na verdade, esta-
mos votando a urgência e não o conteúdo da matéria, 
quando, então, haverá um debate bastante acalorado.

Eu espero que a gente possa, com maturidade, 
analisar a necessidade que nós temos de fortalecer 
não só a OAB, mas, sobretudo, os cursos de Direito no 
País, como também os cursos de Medicina, de Enge-
nharia e de outras áreas. Temos, na verdade, de exigir 
do Ministério da Educação que fiscalize com eficiên-
cia a qualidade do ensino e do aprendizado no País, 
porque isso é fundamental. Acho que a questão, tanto 
da Ordem, como dos cursos de Medicina e outros, na 
verdade, é um processo de exclusão e não de inclusão. 

Por isso defendo a extinção desse exame e que 
esta Casa possa centrar fogo na valorização, na qua-
lificação e na preparação dos cursos que nós temos. 

Queria aqui aproveitar, Sr. Presidente Marco Maia, 
para fazer um apelo a V.Exa. – eu sei que V.Exa. é muito 
sensível e tem sido muito corajoso nesta Casa – para 
que coloque em pauta a questão da coincidência dos 
mandatos, porque acho essa uma das matérias mais 
relevantes que nós precisamos votar. 

É inaceitável que a gente se submeta ao proces-
so de dois em dois anos no Brasil. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Esse tema 

vai estar amanhã no Colégio de Líderes, Deputado.
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O SR. RONALDO FONSECA – Sr. Presidente, já 
temos 373. Encerre a votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Sibá Machado, com a palavra. Em seguida, Deputa-
do Picciani.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, eu não que-
ria expor a minha opinião sobre o mérito, mas já que o 
assunto está tão acalorado e muitas das reclamações 
foram feitas contra a OAB – eu não quero entrar nesse 
assunto, se há ou não problema em relação à prova 
altamente seletiva ou coisa do gênero –, eu quero me 
ater à essência do problema. 

A essência do problema é que, para criar cursos 
de Direito no Brasil, o MEC consulta a OAB; e, para 
autorização de funcionamento dos cursos, a OAB 
sempre dá parecer favorável. Nunca o MEC libera um 
curso com o parecer contrário da OAB.

Na sequência, se os cursos não estão dando 
conta da sua viabilidade, compete ao MEC fiscalizá-los 
para saber qual é o grau de capacidade que ele está 
gerando em seus estudantes. Há ainda os estudantes 
pobres que recebem dinheiro do FIES. Eles, ao termi-
narem seu curso, não podem exercer a profissão de 
advogado e vão ficar devendo sim ao Governo Federal.

Então, nós temos que entender que quanto ao 
Exame da Ordem, se é constitucional ou não, como 
assim expressou o Ministro do Supremo, cabe a esta 
Casa tomar providências.

O requerimento de urgência é para que a gente 
possa forçar um debate qualificado na CCJ e no plená-
rio desta Casa. E, a partir daí, a gente entender melhor 
as entranhas do que está realmente por trás daquilo 
que pode ser fundamentado para a manutenção ou 
não do Exame da Ordem.

Portanto, “sim”, ao requerimento de urgência, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Picciani.

Vou encerrar a votação.
O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, quero 
aqui manifestar minha posição a favor do requerimento 
de urgência, porque acho que já se faz necessário o 
debate desse tema. 

Não é o Exame da Ordem que garante a qualidade 
do exercício da profissão. Não é discutir o fim do Exame 
da Ordem que traz, por parte desta Casa, algum tipo 
de desmerecimento ao papel histórico, à postura altiva 
e histórica da OAB. Não se trata disso aqui. Trata-se de 
discutir uma questão, de fato, da sociedade. 

Temos milhões de bacharéis, e quem vive o dia 
a dia do Direito sabe que as grandes corporações de 

advogados contratam os bacharéis com salários avil-
tantes para fazer o trabalho no dia a dia, para usar 
seus conhecimentos jurídicos no dia a dia. Isso é uma 
injustiça e tem trazido prejuízos à sociedade brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, está na hora de esta 
Casa ter o seu posicionamento, e o meu posiciona-
mento pessoal é pelo fim do exame. 

Cabe ao MEC fiscalizar a qualidade dos cursos, 
e, se for o caso, diminuir o número de cursos. Esse 
papel não cabe à OAB, mas ao MEC. 

O SR. RONALDO FONSECA (Bloco/PR – DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
encerre a votação. Já passou, Sr. Presidente, já temos 
votos suficientes. 

Encerre a votação, Sr. Presidente. Temos votos 
suficientes para derrotar o requerimento. 

Vamos encerrar, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria apenas de ler o art. 54 da Lei nº 8.906, que é a 
Lei da OAB, sobre as obrigações e os direitos da OAB:

“Art. 54.  ................................................
 ..............................................................
XV – colaborar com o aperfeiçoamento 

dos cursos jurídicos, e opinar, previamente, 
nos pedidos apresentados aos órgãos com-
petentes para criação, reconhecimento ou 
credenciamento desses cursos (...)”

O SR. RONALDO FONSECA – Chega, Sr. Pre-
sidente.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, vamos 
votar. 

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei a PEC das Domésticas, a favor, no segundo tur-
no, com o seu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.
SIM:  145;
NÃO:  233; 
ABSTENÇÕES:  6.

PORTANTO, FOI REJEITADO O REQUERIMEN-
TO DE URGÊNCIA. (Palmas.)

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: REQ Nº 6062/2012 – URGÊNCIA PARA 
O PL Nº 2154/2011 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 04/12/2012 19:41
Encerramento da votação: 04/12/2012 19:59
Presidiu a Votação: Marco Maia 
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O SR. WASHINGTON REIS (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com a bancada do PMDB.

O SR. RUY CARNEIRO (PSDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
PSDB.

O SR. ROMERO RODRIGUES (PSDB-PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PSDB na votação anterior.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Votei com o partido.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. CARLOS EDUARDO CADOCA (PSC-
-PE. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil não pode 
mais jogar para debaixo do tapete assuntos urgentes. 
O imbróglio da Previdência Social, que está nessa ca-
tegoria, tem que ser resolvido.

As polêmicas são muitas e, como se sabe, envol-
vem custos elevadíssimos. Apesar disso, o processo 
de aposentadoria no País tem que expurgar a perda 
de poder aquisitivo do antigo trabalhador brasileiro – 
hoje aposentado. Ao mesmo tempo, temos que aliviar 
o “fardo” financeiro para os cofres do Governo. 

O fator 85/95, que vem sendo discutido e cujo 
projeto está pronto para votação neste plenário surge 
como opção para substituir o sistema atual. Defendo, 
e estou trabalhando firmemente, que o substitutivo ao 
Projeto de Lei nº 3.299, de 2008, entre imediatamente 
na pauta. 

A polêmica que envolve o assunto é antiga, mo-
rosa, mas finalmente há sinalizações de que pode ha-
ver convergências. Vários partidos estão articulados e 
pressionando para colocar o projeto em votação aqui 
na Câmara. O meu inclusive, o PSC.

O Governo, por sua vez, já começou a dar de-
monstrações de que poderá flexibilizar, ou seja, retirar 
de cena o fator previdenciário atual e apoiar o projeto 
do fator 85/95, criando como alternativa a chamada 
fórmula móvel. Isso quer dizer que o fator pode ser 
alterado à proporção que aumentar a expectativa de 
vida do brasileiro. É uma boa ideia, que tem que sair 
do campo das ilações e ser transformada em fatos.

É indiscutível, inegável, que o atual sistema pre-
videnciário penaliza o trabalhador e que, além do mais, 
está defasado. Foi aprovado em 1999, por intermédio da 
Lei nº 9.876, durante a Reforma da Previdência inicia-
da em 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso. 
Isso quando o País vivia uma realidade bem diferen-
te de hoje. Temos o perfil de um país com população 
mais envelhecida. E como é essa a nossa realidade, 

de acordo com dados do IBGE, não podemos nem 
devemos ignorá-la. O mais importante é que a quali-
dade de vida do brasileiro não pode definhar na hora 
da aposentadoria.

O fator previdenciário que está aí é perverso. A 
equação leva em conta, como se sabe, a alíquota de 
contribuição, a idade atual, o tempo de contribuição 
ao INSS e a expectativa de vida do brasileiro como 
referência para o cálculo da aposentadoria, uma ma-
temática que foi pensada justamente para reduzir o 
valor do benefício de quem se aposenta por tempo de 
contribuição, antes de chegar aos 65 anos de idade, 
em se tratando dos homens, e aos 60 anos de idade, 
em se tratando das mulheres.

A fórmula, no entanto, gera prejuízo para o tra-
balhador. Estudos indicam que reduzem em até 50% 
o direito do cidadão. Uma injustiça! 

Já o fator 85/95 é muito mais justo. Concede a 
aposentadoria quando a soma da idade e do tempo 
de serviço totalizar 85 anos para as mulheres e 95 
anos para os homens. E o mais importante: assegura 
a integralidade da aposentadoria quando a fórmula é 
obedecida. Para se aposentar, entretanto, o trabalha-
dor terá que ter o tempo mínimo de contribuição de 30 
anos, no caso das mulheres, e de 35 anos, no caso 
dos homens. Vale ressaltar que a regra valerá exclusi-
vamente para as novas aposentadorias. Não tem efeito 
retroativo. Não é o ideal, mas está mais próximo dele.

Centrais sindicais e entidades representativas de 
aposentados e pensionistas fazem pressão para mu-
dar o sistema atual. O Legislativo tem que comandar 
esse processo. 

Faço, portanto, um apelo ao Governo, ao Pre-
sidente da Casa, Marco Maia, a todas as Lideranças 
e aos demais Deputados, para que possamos, efe-
tivamente, encarar este desafio, lapidar o que ainda 
precisa ser ajustado, apreciar e votar essa matéria. A 
questão, repito, é urgente e deve ser enfrentada. Acho 
que estamos prontos para encarar este desafio e dar 
a resposta que a sociedade exige. Vamos, então, à 
votação ainda neste ano.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pronun-

ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o dia de 3 de dezembro foi es-
colhido em 1992, pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, como o Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência. A adoção do dia foi para que os países 
comemorassem a data, com o objetivo de gerar cons-
cientização, compromisso e ações que transformem a 
situação dos deficientes no mundo.

Aquele dia pode parecer bastante próximo, mas 
poucos países já haviam pensado políticas públicas 
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para garantir dignidade às pessoas com deficiência. 
O nosso País não era um deles. 

Em 1978, este Parlamento promulgou uma emen-
da à Constituição passada, que procurava assegurar 
às pessoas com deficiências melhoria de sua condição 
social, garantindo assistência, reabilitação e reinserção 
na vida econômica e social. Proibia a discriminação e, 
na vanguarda da decisão da ONU, a emenda se pre-
ocupou em garantir facilidade de acesso às pessoas 
com deficiência nos edifícios e em logradouros públicos.

Olhando para trás, podemos até considerar que 
aquela emenda apenas produziu normas abstratas 
sem qualquer resultado consistente. Mas o valor moral 
delas permaneceu na nossa agenda política, porque 
a Constituição de 88 não só manteve como ampliou 
os direitos de equidade das pessoas com deficiência.

A equidade é o verdadeiro senso de justiça. Ex-
prime a intuição moral de que todos os seres humanos 
merecem igual consideração. A justiça como equidade 
parte do princípio hipotético que ninguém conhece a 
sua posição na sociedade. Por isso, não poderia rei-
vindicar privilégios ou negar auxílio, já que não sabe-
ria em que situação estaria. A essa hipótese o filósofo 
americano John Rawls chamou de véu da ignorância.

É este véu que vai educando a sociedade a con-
trolar o preconceito e as pessoas a se colocarem no 
lugar das outras. O véu da ignorância poderia ser dito 
como o outro nome da humildade.

Compreendendo o significado do véu, o Brasil 
já assentou princípios que buscam formas de coope-
ração na sociedade sem a qual ninguém poderia ter 
uma vida satisfatória. Por isso, foram promulgadas leis 
que concedem benefícios sociais. Foram votadas aqui 
leis como as que garantem vagas nas empresas para 
pessoas com deficiência e precedência nos atendi-
mentos públicos, sempre tendo como objetivo integrar 
todos os brasileiros.

Podemos dizer que a nossa agenda política so-
bre esse tema está além da busca pela equidade. Ela 
também se fundamenta por princípios práticos. Na 
realidade, é o reconhecimento de que as pessoas 
com necessidades especiais possuem habilidades e 
experiências e que por isso são de enorme valor para 
o Brasil e para o mundo.

Como foi dito na ONU, no momento em que foi 
aprovado o Dia Internacional das Pessoas com Defici-
ência: “Nós temos Valor”. Essa frase sintetiza a moral 
que temos a perseguir, porque todos os seres huma-
nos são únicos. A partir dessa visão humanista ideal, 
saúdo todas as pessoas com deficiência no Brasil: 
Todos vocês têm muito valor! Parabéns!

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB – RS. Pronun-
ciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para 
manifestar a minha preocupação. Uma Comissão Es-
pecial desta Casa aprovou uma Proposta de Emenda 
Constitucional proibindo os procuradores e os promo-
tores de realizarem investigações e apurarem crimes.

Não podemos esquecer que o Supremo Tribunal 
Federal, agora sob a Presidência do nobre Ministro Jo-
aquim Barbosa, acaba de julgar a turma do mensalão, 
com base justamente nas investigações feitas pelo 
Ministério Público. Se essa PEC for aprovada, esse 
tipo de investigação só poderá ser feita pelas Polícias 
Federal e Civil.

Lamento que o texto original do Relator, Depu-
tado Fábio Trad (PMDB – MS), tenha sido alterado. 
Ele havia proposto que, nos crimes contra a adminis-
tração, praticados por políticos ou agentes públicos e 
por organizações criminosas, a investigação deve ser 
conjunta entre polícia e Ministério Público. 

É justamente para apurar os crimes de colarinho-
-branco que o Ministério Público é mais importante. O 
MP tem dado prioridade a investigações criminais sobre 
desvios de patrimônio público e fraudes a licitações. 
Talvez tenha muita gente interessada em desmontar 
essas investigações. Talvez o combate à corrupção 
esteja incomodando.

O modelo atual de investigação criminal condu-
zido pela polícia é visivelmente inadequado, arcaico e 
dissonante da tendência internacional. O aprofunda-
mento da participação do Ministério Público na fase 
investigatória é medida adequada e indispensável. Não 
há outra saída, na busca dos interesses da sociedade 
na perfeita apuração dos fatos e nas condições para 
o desencadeamento da ação penal, o julgamento e a 
punição dos crimes. 

A função investigatória é extraída da função de 
defesa dos interesses sociais, por haver interesse da 
sociedade na reparação dos danos causados por uma 
prática criminosa, bem como a restauração da ordem 
jurídica lesionada pelo delito. 

Para que essa proposta seja aprovada, serão 
necessários os votos de três quintos dos Deputados e 
Senadores, em dois turnos de votação nas duas Casas, 
Câmara e Senado. Tenho certeza de que esta Casa, 
quando a matéria vier a plenário, fará o que tem que 
ser feito. Essa medida não pode ser aprovada.

Obrigado, Sr. Presidente.

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

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-

RECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco
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AMAPÁ

Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de amapá 1

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de pará 3

AMAZONAS

Carlos Souza PSD 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB 
Total de amazonas 4

RONDÔNIA

Moreira Mendes PSD 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia 2

TOCANTINS

Lázaro Botelho PP 
Total de Tocantins 1

MARANHÃO

Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão 5

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB 
Total de Piauí 1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB 
Total de Rio Grande do Norte 1

PARAÍBA

Hugo Motta PMDB 
Total de Paraíba 1

ALAGOAS

Celia Rocha PTB 
Givaldo Carimbão PSB 
Renan Filho PMDB 
Total de Alagoas 3

SERGIPE

Heleno Silva PRB 
Total de Sergipe 1

BAHIA

Josias Gomes PT 
Roberto Britto PP 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 3

MINAS GERAIS

Carlaile Pedrosa PSDB 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Weliton Prado PT 
Total de Minas Gerais 3

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Liliam Sá PSD 
Total de Rio de Janeiro 2

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Guilherme Campos PSD 
Roberto Freire PPS PvPps
Total de São Paulo 3

GOIÁS

Leandro Vilela PMDB 
Total de Goiás 1

PARANÁ

Angelo Vanhoni PT 
João Arruda PMDB 
Total de Paraná 2

Deixam de comparecer os srs.:

Partido Bloco

RORAIMA

Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 1

PARÁ

José Priante PMDB 
Lira Maia DEM 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará 3

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Total de Amazonas 1

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Total de Acre 1

CEARÁ

Antonio Balhmann PSB 
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Artur Bruno PT 
Raimundão PMDB 
Total de Ceará 3

PIAUÍ

Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Total de Piauí 2

RIO GRANDE DO NORTE

João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio Grande do Norte 1

PARAÍBA

Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 1

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Fernando Ferro PT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB 
Total de Pernambuco 6

SERGIPE

Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
Total de Sergipe 3

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Erivelton Santana PSC 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Bahia 3

MINAS GERAIS

Marcio Reinaldo Moreira PP 
Marcus Pestana PSDB 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Corrêa PT 
Renzo Braz PP 
Total de Minas Gerais 5

ESPÍRITO SANTO

Cesar Colnago PSDB 
Total de Espírito Santo 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps

Chico Alencar PSOL 
Filipe Pereira PSC 
Luiz Sérgio PT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Sergio Zveiter PSD 
Total de Rio de Janeiro 8

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Jefferson Campos PSD 
Jonas Donizette PSB 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
Marcelo Aguiar PSD 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Ricardo Izar PSD 
Vaz de Lima PSDB 
Total de São Paulo 12

DISTRITO FEDERAL

Magela PT 
Total de Distrito Federal 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás 3

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
Assis do Couto PT 
Edmar Arruda PSC 
Fernando Francischini PEN 
Reinhold Stephanes PSD 
Total de Paraná 5

SANTA CATARINA

Jorge Boeira PSD 
Total de Santa Catarina 1
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Moreira PMDB 
Bohn Gass PT 
Manuela D`ávila PCdoB 
Renato Molling PP 
Ronaldo Zulke PT 
Total de Rio Grande do Sul 5

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, convocando Sessão Deliberativa Extraordiná-
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ria para amanhã, quarta-feira, dia 5 de dezembro, às 
11 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

Requerimento nº 6.299/12, do Sr. André Moura 
e outros, que requer nos termos do art. 155 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, urgência 
para apreciação do Projeto de Lei nº 5.476, de 2001, 
do Sr. Marcelo Teixeira, que modifica a Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997, determinando que a estrutura 
tarifária dos serviços de telefonia fixa comutada, pres-
tados em regime público, seja formada apenas pela 
remuneração das ligações efetuadas.

URGÊNCIA 
(Art. 155, do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 5.403, DE 2001 
(Do Senado Federal – Luiz Estevão)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 5.403, de 2001, que dispõe sobre 
o acesso a informações da Internet, e dá 
outras providências. Pendente de parecer 
da Comissão Especial. 

Tendo apensados (38) os PL nºs 3.016/00 
(3.303/00 (3.301/04), 3.891/00 (6.557/02), 
4.972/01, 5.977/01, 7.461/02, 480/03, 1.256/03, 
2.196/03, 4.562/04, 5.009/05), 18/03, 4.144/04, 
169/07, 2.957/08, 4.424/08, 5.185/09, 5.298/09, 
6.357/09, 6.527/09, 7.131/10, 7.270/10, 7.311/10, 
642/11, 1.172/11, 1.468/11, 1.880/11, 1.961/11, 
2.126/11, 2.552/11, 2.690/11, 3.033/11, 3.095/12, 
3.124/12, 3.175/12 e 3.761/12.

2 
PROJETO DE LEI Nº 6.716-A, DE 2009 

(Do Senado Federal – Paulo Octávio)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 6.716-A, de 2009, que altera a Lei 
nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Códi-
go Brasileiro de Aeronáutica), para ampliar 
a possibilidade de participação do capital 
externo nas empresas de transporte aéreo; 
tendo parecer da Comissão Especial pela 
constitucionalidade, juridicidade, boa téc-
nica legislativa, pela adequação financeira 
e orçamentária, e no mérito, pela aprovação 
deste e dos de nºs 841/95, 83/07, 949/07, 

1320/07, 1670/07, 1682/07, 1734/07, 1760/07, 
1788/07, 1923/07, 2001/07, 2203/07, 2219/07, 
2452/07, 2767/08, 3124/08, 3177/08, 3246/08, 
3738/08, 4164/08, 4459/08, 4665/09, 4854/09, 
5109/09, 6085/09, 6341/09, 6960/10, 6961/10, 
7028/10 e 7164/10, apensados, com substi-
tutivo (Relator: Dep. Rodrigo Rocha Loures). 

Tendo apensados (44) os PLs nºs 6.961/10, 
7.028/10, 1.207/11, 841/95, 1.682/07, 1.760/07, 
2.001/07, 2.219/07, 3.177/08, 6.341/09, 
2.452/07, 6.960/10, 7.904/10, 718/11, 83/07, 
949/07, 1.320/07, 1.670/07, 1.734/07, 2.203/07, 
3.246/08, 3.738/08, 4.459/08, 6.085/09, 
7.164/10, 7.928/10, 1.788/07, 1.923/07, 
2.767/08, 3.124/08, 4.164/08, 4.665/09, 
4.854/09, 5.109/09, 1.440/11, 2.327/11, 
2.611/11, 3.278/12, 3.643/12, 3.660/12, 
4.262/12, 4.279/12, 4.323/12 e 4.648/12.

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 06 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 283/12 Do Sr. Giovanni Queiroz 
– que “requer que seja convidada para participar de au-
diência pública junto a esta Subcomissão, a Secretária 
de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, 
da Indústria, do Comércio e do Turismo (SEPROTUR), 
do Estado do Mato Grosso do Sul, senhora Tereza 
Cristina Corrêa da Costa Dias”. 

REQUERIMENTO Nº 284/12 Do Sr. Giovanni Queiroz 
– que “requer que seja convidado para participar de 
audiência pública junto a esta Subcomissão, o Presi-
dente da Federação da Agricultura do Estado do Pará 
(FAEPA), senhor Carlos Xavier”. 

REQUERIMENTO Nº 285/12 Do Sr. Giovanni Quei-
roz – que “requer que seja convidado para participar 
de audiência pública junto a esta Subcomissão, o Se-
cretário de Estado da Agricultura do Estado do Pará, 
Senhor Hildegardo Nunes”. 

REQUERIMENTO Nº 290/12 Do Sr. Josias Gomes e ou-
tros – que “requer Audiência Pública para serem ouvidos 
o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, o Ministro de Estado de Minas e Energia, o Presi-
dente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
e a representante da UNB/CDS, a fim de informarem 
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sobre o andamento dos projetos de pesquisa e inova-
ções tecnológicas e identificação de fontes alternativas 
de fertilizantes e nutrientes para a agricultura brasileira”. 

REQUERIMENTO Nº 291/12 Do Sr. Onyx Lorenzoni 
– que “solicita a realização de Audiência Pública para 
que sejam ouvidos o Senhor Ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Dama-
ta Pimentel, o Senhor Presidente do BNDES, Luciano 
Coutinho e o Senhor Presidente da MARFRIG ALI-
MENTOS S/S, com a finalidade de prestarem esclare-
cimentos referentes à decisão do BNDESPAR de não 
converter integralmente debêntures conversíveis em 
ações da empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A, com 
sede na cidade de São Paulo, conforme amplamente 
divulgado pela imprensa”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 156/00 – 
do SENADO FEDERAL – EDISON LOBÃO – (PLS 
338/1999) – que “institui o Sistema de Apoio ao Segu-
ro Rural, de acordo com o disposto nos incisos II e IV 
do art. 192 da Constituição Federal, e dá outras pro-
vidências”. (Apensados: PLP 27/1999 e PLP 57/2007) 
RELATOR: Deputado ZÉ SILVA. 
PARECER: pela rejeição deste, do PLP 27/1999 e do 
PLP 57/2007, apensados. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.362/08 – do Senado Federal – 
João Tenório – (PLS 474/2007) – que “altera os arts. 48 
e 103 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, com a 
finalidade de instituir, entre os objetivos do crédito rural, 
estímulos à substituição do sistema de pecuária exten-
sivo pelo sistema de pecuária intensivo e ao desenvolvi-
mento do sistema orgânico de produção agropecuária”. 
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 273/07 – do Sr. Ciro Pedrosa – 
que “dispõe sobre o incentivo ao sistema orgânico de 
produção agropecuária, ao financiamento de projetos de 
conversão a este sistema e à certificação de produtos 
orgânicos, alterando a Lei nº 10.831, de 23 de dezem-
bro 2003”. (Apensados: PL 1694/2007 e PL 3827/2008) 
RELATOR: Deputado AFONSO HAMM. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 3827/2008, 
apensado, com substitutivo, e pela rejeição do PL 
1694/2007, apensado. 

Os Deputados Carlos Magno e Carlos Magno apre-
sentaram votos em separado. 
Vista ao Deputado Carlos Magno, em 13/06/2012. 

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 ALCEU MOREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Nilson Leitão, em 04/07/2012. 

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 BOHN GASS. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Bohn Gass (PT-RS), pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 195/11 – da Sra. Rebecca Garcia 
– que “institui o sistema nacional de redução de emis-
sões por desmatamento e degradação, conservação, 
manejo florestal sustentável, manutenção e aumento 
dos estoques de carbono florestal (REDD+), e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCON. 
PARECER: pela aprovação deste, com (11) onze emen-
das, sendo dez emendas ao projeto e um subemenda 
à emenda nº 01 da CMADS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.327/12 – do Sr. Bohn Gass – que 
“altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para 
considerar os serviços de extensão rural como ações 
de assistência social em consonância com a referida 
lei, possibilitando base legal para apoio financeiro e 
recebimento de isenções fiscais e previdenciárias pelas 
instituições e organizações que realizam serviços de 
extensão rural destinados aos beneficiários das Leis 
nº 11.326 de 24 de julho de 2006 e nº 12.188 de 11 
de janeiro de 2010, respectivamente”. 
RELATOR: Deputado JUNJI ABE. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Lira Maia, em 28/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.452/12 – do Sr. Vicentinho – 
que “regulamenta o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT, que dispõe so-
bre o reconhecimento e titulação das terras ocupadas 
por remanescentes das comunidades dos quilombos”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.764/12 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “dispõe sobre a venda fracionada de medica-
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mentos nas clínicas veterinárias, Pet Shops e estabe-
lecimentos congênitos e a produção em embalagens 
apropriadas para tal fim”. 
RELATOR: Deputado HÉLIO SANTOS. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.778/12 – da Sra. Iracema Por-
tella – que “dispõe sobre as embalagens destinadas ao 
acondicionamento de produtos hortícolas “in natura””. 
RELATOR: Deputado JUNJI ABE. 
PARECER: pela aprovação, com duas emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 4.195/12 – do Sr. Afonso Hamm 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 6º da Medida Pro-
visória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, para 
tornar a carne suína obrigatória nos cardápios das 
refeições fornecidas pelo programa de alimentação 
escolar nas escolas”. 
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

Obs.: Está prevista a vinda do Ministro da Pesca 
e Aquicultura – Senador Marcelo Crivela, às 11 
horas, para falar sobre o Plano Safra da Pesca e 
Aquicultura.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE 

DEFESA NACIONAL 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 

Tema:

“As políticas agrícolas no âmbito do MERCOSUL, em 
especial em relação ao trigo”.

Convidados:

BENEDITO ROSA DO ESPÍRITO SANTO – Diretor 
de Assuntos Comerciais da Secretaria de Relações 
Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento;(confirmado)
Ministro ORLANDO LEITE RIBEIRO – Chefe da Divi-
são de Agricultura e Produtos de Base do Ministério 
das Relações Exteriores; (confirmado)
Embaixador SÉRGIO SILVA DO AMARAL – Presi-
dente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo 
– ABITRIGO;(confirmado)
JOÃO PAULO KOSLOVSKI – Presidente da Organiza-
ção das Cooperativas do Estado do Paraná – OCEPAR, 
representará a Fecoagro/RS;(confirmado) e

GILBERTO BORGO – Presidente da Associação das 
Empresas Cerealistas do Estado do Rio Grande do 
Sul – ACERGS.(não virá)
Autores do Requerimento nº 268/2012:
Deputados Eduardo Sciarra – PSD/PR, Luis Carlos 
Heinze – PP/RS e Moreira Mendes – PSD/RO (CA-
PADR)
Autor do Requerimento nº 185/2012 – Deputado Eleu-
ses Paiva – PSD/SP (CREDN)

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.577/12 – do Poder Executivo 
– que “altera a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, 
que cria o Fundo Garantia-Safra e institui o Benefício 
Garantia-Safra, destinado a agricultores familiares vi-
timados pelo fenômeno da estiagem, nas regiões que 
especifica”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 15 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/07 – do 
Sr. Vander Loubet – que “altera a Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal, para suspender temporariamente o pagamento 
das dívidas, assumidas com a União, dos Municípios 
que se encontrem em situação de emergência ou 
em estado de calamidade pública”. (Apensado: 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. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.226/09 
– do Sr. Raimundo Gomes de Matos – que “convoca 
plebiscito para decidir sobre a identificação e formali-
zação dos limites territoriais interestaduais em áreas 
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geográficas dos Estados do Piauí, Ceará e Rio Gran-
de do Norte”. 
RELATOR: Deputado BERINHO BANTIM. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 2.374/03 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre o dever de notificação em caso 
de necessidade de ações preventivas, de socorro, as-
sistenciais ou recuperativas na área de defesa civil e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO. 
PARECER: pela aprovação das Emendas do Senado 
Federal. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.503/97 – do Senado Federal 
– Julio Campos – (PLS 80/1996) – que “regulamenta 
o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, no que diz 
respeito ao Pantanal Mato-Grossense”. (Apensado: 
PL 1714/1999) 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação do PL 1714/1999 na for-
ma do Substitutivo da CMADS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.710/11 – do Senado Federal 
– Gim Argello – (PLS 185/2010) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Cristalina, no Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.071/11 – do Senado Federal – 
Jayme Campos – (PLS 353/2009) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Rondonópolis, no Estado de 
Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.537/07 – do Sr. Vander Loubet 
– que “prevê a suspensão de pagamentos de débitos 
dos Municípios junto à União nas condições em que 
especifica”. 
RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE. 
PARECER: pela aprovação. 

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 WILSON FILHO. 

PARECER: pela aprovação deste, da Emenda 1/2012 
da CAINDR, e do PL 1229/2011, apensado, na forma 
do substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 944/11 – do Sr. Nelson Pado-
vani – que “cria área de livre comércio no Município 
de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, e dá outras 
providências” 
RELATOR: Deputado BERINHO BANTIM. 
PARECER: pela rejeição das emendas aprovadas na 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, e pela aprovação do Projeto de Lei nº 944, 
de 2011, com emendas 1 e 2 do Relator. 

PROJETO DE LEI Nº 1.282/11 – do Sr. Roberto Tei-
xeira – que “dispõe sobre a criação de Zona Franca de 
Paulista, na região metropolitana de Recife, no Estado 
de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.434/11 – do Sr. Paulo Foletto – 
que “altera a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, 
para obrigar as empresas incluídas no Programa Na-
cional de Desestatização a aplicar cinco por cento do 
seu lucro tributável nas microrregiões em que atuam”. 
RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.179/12 – do Sr. Pauderney 
Avelino – que “altera o art. 5º da Lei nº 10.485, de 3 
de julho de 2002, que dispõe sobre a incidência das 
contribuições para os Programas de Integração Social 
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/
Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins), nas hipóteses que menciona, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PADRE TON. 
PARECER: pela aprovação. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 163/12 Dos Srs. Duarte Nogueira 
e Carlos Sampaio – que “requerem que seja convida-
do Sr. Jefferson Carlos Carús Guedes, vice-presidente 
jurídico da Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos – ECT, para comparecer nesta Comissão a fim de 
prestar esclarecimentos acerca dos fatos apurados na 
Operação Porto Seguro, deflagrada pelo Departamento 
de Policia Federal, em 23/11/12”. 
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B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.404/12 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “disciplina a utilização do espectro de ra-
diofrequências destinado aos serviços de radiodifusão 
de sons e imagens”. 
RELATOR: Deputado SANDRO ALEX. 
PARECER: pela rejeição. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 2.777/11 – do Poder Executivo – (MSC 739/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 410, de 4 de maio de 2010, 
que outorga permissão à Gtoll Telecomunicações Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda 
média no município de Clevelândia, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SÉRGIO DE OLI-
VEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 148/12 – do Poder Executivo – (MSC 273/2012) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 239, de 13 de junho de 
2011, que autoriza à Associação Cultural Artística de 
Cerquilho executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria no município de Cerquilho, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado ABELARDO CAMARINHA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 192/12 – do Poder Executivo – (MSC 277/2012) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 189, de 06 de junho de 
2011, que autoriza à Associação Cultural Parque Rio 
São Lourenço executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no município de Juquitiba, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.342/10 – do Senado Federal 
– Renato Casagrande – (PLS 245/2007) – que “acres-
centa § 5º ao art. 68 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, para determinar ao Titular do Cartório de Regis-
tro Civil de Pessoas Naturais a utilização da internet 
para a remessa, ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), do registro dos óbitos mensalmente ocorridos”. 
(Apensados: PL 920/2011 e PL 3914/2012) 
RELATOR: Deputado PAULO FOLETTO. 

PARECER: pela aprovação deste, do PL 920/2011, e 
do PL 3914/2012, apensados, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Carlinhos Almeida, em 21/11/2012. 
O Deputado Sibá Machado apresentou voto em sepa-
rado em 27/11/2012. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.344/01 – do Sr. Cabo Júlio – 
que “modifica a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor, e 
dá outras providências”, determinando o uso de letras 
de tamanho similar em todo o texto dos anúncios vei-
culados pela televisão”. (Apensados: PL 3932/2004 e 
PL 4088/2004) 
RELATOR: Deputado ABELARDO CAMARINHA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 3932/2004, 
e do PL 4088/2004, apensados, na forma do Substi-
tutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, e pela 
rejeição da Emenda 1/2011 da CCTCI. 

PROJETO DE LEI Nº 757/03 – do Sr. José Carlos 
Martinez – que “proíbe as prestadoras dos serviços 
móvel celular e móvel pessoal de utilizarem o serviço 
de mensagem para a veiculação de propaganda co-
mercial”. (Apensados: PL 2766/2003, PL 6593/2006, PL 
3159/2008 e PL 2387/2003 (Apensados: PL 2404/2003, 
PL 866/2007, PL 3095/2008 e PL 3996/2008 (Apen-
sados: PL 4414/2008, PL 4517/2008, PL 4954/2009 e 
PL 4996/2009))) 
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2387/2003, 
do PL 2766/2003, do PL 6593/2006, do PL 3159/2008, 
do PL 2404/2003, do PL 866/2007, do PL 3095/2008, 
do PL 3996/2008, do PL 4414/2008, do PL 4517/2008, 
do PL 4954/2009, e do PL 4996/2009, apensados, 
com substitutivo. 
Vista ao Deputado Newton Lima, em 14/12/2011. 
O Deputado Gilmar Machado apresentou voto em se-
parado em 02/04/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 1.619/07 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “dispõe sobre a obrigação das prestadoras 
do Serviço Móvel Pessoal de enviar mensagem aos 
seus assinantes quando da realização de campanhas 
de vacinação”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 
PARECER: pela rejeição. 
O Deputado Manoel Junior apresentou voto em sepa-
rado em 02/10/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 6.412/09 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “determina a oferta de canais avulsos no serviço 
de televisão por assinatura”. 
RELATOR: Deputado ROMERO RODRIGUES. 
PARECER: pela rejeição. 
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O Deputado Arolde de Oliveira apresentou voto em 
separado em 10/07/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 7.133/10 – do Sr. Edmilson Va-
lentim – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de ado-
ção de carregadores de terminais de telefonia celular 
com interfaces e propriedades elétricas padronizadas”. 
(Apensado: PL 7262/2010) 
RELATOR: Deputado ROMERO RODRIGUES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 7262/2010, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.526/10 – do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg – que “dispõe sobre os incentivos às indús-
trias espaciais, instituindo o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Espacial 
(PADIE), altera a Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 
2000, e estabelece medidas de incentivo à inovação e 
à pesquisa científica e tecnológica no setor espacial”. 
RELATOR: Deputado CARLINHOS ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.712/11 – do Sr. João Dado – 
que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, dis-
pondo sobre a fiscalização remota das redes e serviços 
de telecomunicações de interesse coletivo”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.176/12 – do Sr. Edson Pimen-
ta – que “altera a Lei Postal para tornar obrigatória a 
identificação do remetente de pequenas-encomendas 
e encomendas”. 
RELATOR: Deputado SIBÁ MACHADO. 
PARECER: pela rejeição. 

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 uti-
lização de som, imagem e/ou qualquer outro meio so-
bre 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 cri-
minosas, ilegais e/ou violentas no trânsito, favorecendo, 
enaltecendo ou estimulando tais atividades”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.584/12 – do Sr. Edmar Arru-
da – que “obriga os veículos de comunicação social 
a divulgar números de telefone de utilidade pública”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SÉRGIO DE OLI-
VEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda 1/2012 
da CCTCI, e da Emenda 2/2012 da CCTCI, com subs-
titutivo. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 13, Anexo II da Câmara dos Depu-
tados 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 

Tema:

“O futuro da rádio AM e a digitalização da radiodifusão 
no Brasil” (Requerimento nº 125, de 2012, do Deputa-
do Sandro Alex).

Convidados:

PAULO BERNARDO SILVA
Ministro de Estado das Comunicações
ROBERTO STRUBLE
Presidente da iBiquity Digital Corporation 
RUXANDRA OBREJA
Presidente do Consórcio DRM 
TAKASHI TOME
Pesquisador do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
em Telecomunicações (CPqD) 
DANIEL PIMENTEL SLAVIERO
Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão (Abert) 
ORLANDO GUILHON
Vice-presidente da Associação das Rádios Públicas 
do Brasil (Arpub) 
MARCO TÚLIO NASCIMENTO
Gerente-geral de Tecnologia do Sistema Globo de 
Rádio (SGR) 
JOÃO CARLOS SAAD
Presidente da Associação Brasileira de Radiodifuso-
res (Abra)
ANDRÉ FELIPE SEIXAS TRINDADE
Engenheiro de Comunicações da Associação Brasileira 
de Rádio e Televisão (Abratel) 

COMISSÃO DE  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 

A – Resolução Interna: 

ANTEPROJETO Nº 1/12 – da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania – (REL 3/2012) – que “altera 
os arts. 121, 122, 129 e 136 e revoga o § 1o do art. 
121 e os arts. 123 e 134 do Decreto-Lei no 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal (Lei de crimes 
contra a vida)” e SUGESTÕES. 
Vista ao Deputado Delegado Protógenes, em 28/11/2012. 
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B – Consulta: 

CONSULTA Nº 20/11 – PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS – que “consulta sobre incompati-
bilidade entre o exercício do mandato parlamentar e 
a atividade de apresentação de programa em emis-
sora de TV”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 
PARECER: no sentido de que considerando a exceção 
expressamente prevista na parte final da alínea “a” do 
inciso I do art. 54 da Constituição Federal e, observa-
dos a forma e os limites estabelecidos na Lei nº 9.608, 
de 1998, para o serviço voluntário, votamos no senti-
do da compatibilidade da apresentação do programa 
de auditório sob análise com o mandato parlamentar 
em questão. 

C – Redações Finais: 

PROJETO DE LEI Nº 7.193/10 – do Sr. Arnaldo Fa-
ria de Sá – que “dispõe sobre a investigação criminal 
conduzida pelo Delegado de Polícia”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.672/10 – do Poder Executivo – 
(MSC 409/2010) – 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”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

ESPECIAL 

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 
3.800/08 – que “consolida a legislação relativa à As-
sistência Social” 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa da Emenda de Plenário, com sube-
mendas de redação. 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.603/02 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1042/2001) – que “aprova o ato 
que declara a perempção da concessão outorgada à 
Fundação Santo Antônio para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Feira 
de Santana, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 338/11 – 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2623/2011) – que “aprova o ato 
que declara perempta a concessão outorgada à Rádio 
Educadora de Parnaíba S.A. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias no município 
de Parnaíba, Estado do Piauí” 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.002/90 – do Senado Federal – 
RUY BACELAR – (PLS 76/1988) – que “dispõe sobre o 
mandado de injunção” (Apensados: PL 998/1988 (Apen-
sados: PL 1662/1989 e PL 4679/1990), PL 3153/2000, 
PL 6839/2006 e PL 6128/2009) 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 1662/1989, do PL 4679/1990, do PL 998/1988, do 
PL 3153/2000, do PL 6839/2006 e do PL 6128/2009, 
apensados, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Fabio Trad, Marcos Rogério e Nazareno Fonteles, em 
15/05/2012. 
Os Deputados Nazareno Fonteles e Fabio Trad apre-
sentaram votos em separado em 22/05/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 7.415/02 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “veda às empresas operadoras de Te-
lefonia Celular, impor aos usuários de telefones ce-
lulares pré-pagos, limite de tempo para a utilização 
de créditos ativados”. (Apensados: PL 1897/2003, PL 
2352/2003, PL 3388/2004 (Apensados: PL 3099/2012 
e PL 3782/2012), PL 4182/2004, PL 4441/2004, PL 
5880/2009, PL 7322/2010, PL 7465/2010 (Apen-
sado: PL 315/2011), PL 1161/2011, PL 1345/2011, 
PL 1366/2011, PL 2277/2011, PL 3826/2012 e PL 
3911/2012) 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 1897/2003, do PL 
2352/2003, do PL 3388/2004, do PL 4441/2004, do 
PL 5880/2009, do PL 7322/2010, do PL 7465/2010, 
do PL 1161/2011, do PL 1345/2011, do PL 1366/2011, 
do PL 2277/2011, do PL 3826/2012, do PL 3911/2012, 
do PL 3099/2012, do PL 3782/2012 e do PL 315/2011, 
apensados, com emendas, da Emenda da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
e do Substitutivo da Comissão de Defesa do Consu-
midor, com subemendas; e pela injuridicidade do PL 
4182/2004, apensado. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.014/03 – do Senado Federal – 
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) 
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 2.447/07 – do Senado Federal – 
Inácio Arruda – (PLS 70/2007) – que “institui a Política 
Nacional de Combate e Prevenção à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca e dá outras providên-
cias”. (Apensado: PL 328/2007) 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
do PL 328/2007, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.977/10 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 220/2010) – que “altera 
dispositivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – 
Lei de Execução Penal”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica 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 Deputado João Campos, em 20/11/2012. 
Discutiram a matéria os Deputados Anthony Garotinho, Ro-
berto Freire, Alexandre Leite e João Campos, em 20/11/12. 

PROJETO DE LEI Nº 3.213/12 – do Sr. Washington 
Reis – que “acrescenta parágrafo ao art. 9º da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, para estabelecer 
como condição de elegibilidade para o cargo de pre-
feito a residência de fato no Município”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Eliseu Padilha, Esperi-
dião Amin, João Campos, Lourival Mendes, Luiz Car-
los, Luiz Couto e Ronaldo Fonseca, em 05/09/2012. 

O Deputado Eliseu Padilha apresentou voto em sepa-
rado em 19/09/2012. 

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” 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 128/07 
– do Sr. Silvinho Peccioli – que “dá nova redação aos 
arts. 94, 101, 104, 107, 119, 120 e 123 da Constituição 
Federal, para alterar a forma e requisitos pessoais de 
investidura de membros do Poder Judiciário”. (Apensa-
dos: PEC 408/2009 (Apensados: PEC 438/2009, PEC 
87/2011 e PEC 102/2011) e PEC 488/2010) 
RELATOR: Deputado GABRIEL GUIMARÃES. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 
408/2009, da PEC 488/2010, da PEC 438/2009, da 
PEC 87/2011 e da PEC 102/2011, apensadas. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 453/09 
– do Sr. Vieira da Cunha – que “inclui parágrafo único ao 
art. 21 da Constituição Federal, tratando da prestação 
direta dos serviços e instalações de energia elétrica”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Durante a verificação de votação do requerimento de 
retirada de pauta, apresentado pelo Deputado Nelson 
Marquezan Junior, a reunião foi encerrada por falta de 
“quorum”, em 27/11/2012. 

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”. 
RELATOR: Deputado CESAR COLNAGO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 505/10 
– do Senado Federal – Ideli Salvatti – (PEC 89/2003) 
– que “altera os arts. 93, 95, 103-B, 128 e 130-A da 
Constituição Federal, para excluir a aposentadoria por 
interesse público do rol de sanções aplicáveis a ma-
gistrados e para permitir a perda de cargo, por magis-
trados e membros do Ministério Público, na forma e 
nos casos que especifica”. (Apensados: PEC 86/2011 
e PEC 163/2012) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela admissibilidade desta, da PEC 86/2011 
e da PEC 163/2012, apensadas. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 7/11 
– do Sr. Lourival Mendes – que “dá nova redação ao 
art. 27 do ADCT da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado João Paulo Lima, em 10/04/2012. 
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Durante a votação de requerimento de retirada de 
pauta, a sessão foi encerrada por falta de “quorum”, 
em 21/11/2012. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 53/11 
– da Sra. Rosinha da Adefal – que “altera o art. 6º da 
Constituição Federal para incluir o direito à Acessibilida-
de entre os direitos e garantias fundamentais previstos 
expressamente na Constituição Federal da República 
Federativa do Brasil”. 
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

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. 

Durante a verificação da votação de requerimento de 
retirada de pauta apresentado pelo Deputado Vicente 
Cândido, a sessão foi encerrada por falta de “quorum”, 
em 08/08/2012. 

O Deputado Pauderney Avelino apresentou voto em 
separado em 30/10/2012. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58/11 
– do Sr. Dr. Jorge Silva – que “altera a redação do in-
ciso XVIII do art. 7º da Constituição Federal para es-
tender a licença maternidade em caso de nascimento 
prematuro à quantidade de dias que o recém nascido 
passar internado”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

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 99/11 
– do Sr. João Campos – que “acrescenta ao art. 103, 
da Constituição Federal, o inciso X, que dispõe sobre 
a capacidade postulatória das Associações Religiosas 
para propor ação de inconstitucionalidade e ação de-
claratória de constitucionalidade de leis ou atos nor-
mativos, perante a Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

Durante a votação de requerimento de retirada de 
pauta, apresentado pelo Deputado Sérgio Barradas 

Carneiro, a sessão foi encerrada por falta de “quorum”, 
em 05/09/2012. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 147/12 
– do Sr. Amauri Teixeira – que “fixa parâmetros para a 
remuneração dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil, dos Auditores Fiscais do Trabalho e do grau 
ou nível máximo da carreira dos servidores do Banco 
Central do Brasil”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado Marcos Rogério, em 17/10/2012. 

Aprovado requerimento de adiamento da votação, por 
5 sessões, apresentado pelos Deputados Hugo Leal 
e Ronaldo Fonseca, em 04/12/2012. 

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. 

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. 

Durante a verificação de votação de requerimento de 
retirada de pauta apresentado pelo Deputado Ricardo 
Tripoli, a reunião foi encerrada por falta de “quorum”, 
em 04/12/2012. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 4.827/98 – que “institucionaliza e disciplina a me-
diação, como método de prevenção e solução consen-
sual de conflitos”. 
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. 
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15, 17, 18, 19, 20, inciso V do art. 25, 27, parágrafo 
único do art. 41 e 45. 

(Avulso Nº 488) 

PROJETO DE LEI Nº 299/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“institui que as penas em regime aberto serão cumpri-
das em casa de albergado ou prisão domiciliar e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.012/10 – da Sra. Sueli Vidigal – 
que “dispõe sobre a proibição do exercício de funções 
e cargos públicos, bem como, de direção partidária, 
por ocupantes de cargos eletivos, que tenham contra si 
condenação penal ou civil”. (Apensado: PL 1412/2011) 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público e do PL 1412/2011, apensado, 
com substitutivo. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 05/09/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.000/11 – do Sr. João Paulo 
Cunha – que “concede anistia aos trabalhadores ru-
rais de Rondônia punidos no episódio conhecido como 
“Massacre de Corumbiara””. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 
O Deputado Moreira Mendes apresentou voto em se-
parado em 10/10/2012. 

E – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.275/93 – do Poder Executivo 
– (MSC 822/1993) – que “dispõe sobre a utilização, 
pelo Governo do Distrito Federal, das Polícias Civil e 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, de que trata 
o parágrafo 4º do art. 32 da Constituição, e dá outras 
providências” 
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, das Emendas nºs 1, 2 e 3, de 
1999, 5 e 9, de 2003, apresentadas nesta Comissão 
e do Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional, com subemenda substitutiva; e 
pela inconstitucionalidade das demais emendas apre-
sentadas nesta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 4.291/04 – do Senado Federal 
– Eduardo Suplicy – (PLS 189/2003) – que “define os 
objetivos, métodos e modalidades da participação do 
governo brasileiro em negociações comerciais multi-
laterais, regionais ou bilaterais”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e pela in-
constitucionalidade das Emendas da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional de nºs 1 e 
3 e má técnica legislativa das de nºs 2 e 4. 
Vista conjunta aos Deputados Marcos Rogério e Vieira 
da Cunha, em 27/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 5.045/05 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 102/2004) – que “altera o 
Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que dispõe 
sobre a organização das Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e 
do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas; e pela incons-
titucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa 
dos Substitutivos das Comissões de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público e de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.332/05 – do Poder Executivo – 
que “dá nova redação aos arts. 20 e 123 do Decreto-Lei 
nº 73, de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as 
operações de seguros e resseguros”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO VERGÍLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.029/06 – do Poder Executivo – 
(AV 489/2006) – que “acresce dispositivos ao art. 22 da 
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para dispor 
sobre registro e fracionamento de medicamentos para 
dispensação, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e dos Substitutivo das Comissões 
de Defesa do Consumidor; de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio e de Seguridade Social 
e Família, com subemendas. 

PROJETO DE LEI Nº 7.158/10 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 533/2009) – que “acrescenta 
art. 391-A à Consolidação dasLeis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre a estabilidade provisória da 
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gestante, prevista no art. 10, II, “b”, do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 7.507/10 – do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 185/2008) – que “acres-
centa § 7º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para obrigar a exibição de filmes de 
produção nacional nas escolas de educação básica”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura, com subemenda substitutiva. 
Vista ao Deputado Leonardo Picciani, em 05/09/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 1.354/11 – do Sr. Daniel Almeida 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Extremo Sul da Bahia – UFESB, no Estado da Bahia 
e dá outras providências”. (Apensado: PL 2207/2011) 
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade 
deste e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do PL 2207/2011, apensado, e da Emenda 
da Comissão de Finanças e Tributação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 395/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“agiliza adoção direta, sem observância de listagens 
e dá outras providências”. (Apensado: PL 396/1999) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Sandra Rosado (PSB-RN), pela constitucionali-
dade, injuridicidade má técnica legislativa e, no méri-
to, pela rejeição deste e do PL 396/1999, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Alessandro Molon, An-
tonio Bulhões, Eliseu Padilha, João Campos e Vieira 
da Cunha, em 05/09/2012. 
O Deputado Eliseu Padilha apresentou voto em sepa-
rado em 19/09/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 455/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“proíbe divulgação na imprensa dos nomes de deve-
dores inadimplentes, antes de sentença judicial e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Felipe Maia (DEM-RN), pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Co-
missão de Defesa do Consumidor e das Emendas apre-
sentadas nesta Comissão, com subemenda substitutiva. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 04/09/2012. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 16/10/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 5.582/05 – do Sr. Carlos Sou-
za – que “altera a Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 
1999, permitindo a interdição definitiva de estabeleci-
mentos que, reincidentemente, distribuam, adquiram, 
comercializem, transportem ou estoquem derivados 
de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis 
ou biocombustíveis que estejam em desconformidade 
com as normas estabelecidas pelo órgão regulador”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.042/05 – do Sr. José Mentor 
– que “dispõe sobre o exercício da profissão de Podó-
logo e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas Substitutivas 
das Comissões de Trabalho, Administração e Serviço 
Público e de Seguridade Social e Família, com sube-
mendas; e pela inconstitucionalidade da Subemenda 
da Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 2.766/08 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “reconhece a Profissão de Salva-Vidas”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Esperidião Amin, em 07/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.079/08 – do Sr. Chico Lopes 
– que “estabelece obrigatoriedade de divulgação de 
normas de segurança no transporte terrestre e aqua-
viário de passageiros”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Subs-
titutivo da Comissão de Viação e Transportes. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24/04/2012. O De-
putado Evandro Milhomen apresentou declaração de 
voto, em 16/05/2012. 

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”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/09 – do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “torna obrigatória apresentação do 
Quadro de Sócios e Administradores para inscrição, 
suspensão ou baixa da pessoa jurídica domiciliada no 
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exterior no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 
CNPJ”. (Apensado: PL 6148/2009) 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e 
do PL 6148/2009, apensado. 
Vista ao Deputado Eliseu Padilha, em 12/06/2012. 
O Deputado Eliseu Padilha apresentou voto em sepa-
rado em 19/06/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 5.989/09 – do Sr. Nelson Meurer – que 
“altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 11.959, de 29 de 
junho de 2009, dispondo sobre a aquicultura de espécies 
autóctones, alóctones ou exóticas e sobre a obrigatorie-
dade de os proprietários ou concessionários de represas 
procederem à respectiva recomposição ambiental”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL GUIMARÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
das Emendas das Comissões de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Minas e 
Energia, com subemendas. 

PROJETO DE LEI Nº 6.167/09 – do Sr. Andre Vargas 
– que “denomina Rodovia Cecílio do Rego Almeida o 
trecho da BR-277 entre as cidades de Paranaguá e 
Curitiba, no Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.551/09 – do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “institui o Dia do Palhaço no calendário 
das efemérides nacionais”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 7.769/10 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “acrescenta dispositivos à Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, a fim de dispor sobre a 
responsabilidade das partes e de seus procuradores 
por litigância de má-fé”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

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.”” 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Esperidião Amin, em 15/05/2012. 

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 acesso 
à cultura”. (Apensados: PL 395/2011 e PL 1422/2011) 
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. 

PROJETO DE LEI Nº 817/11 – do Sr. Rubens Bueno 
– que “altera os parágrafos 1º e 2º do art. 52 da Lei 
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para permitir à 
mulher, em igualdade de condições, proceder ao re-
gistro de nascimento do filho”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 1.182/11 – do Sr. Marcelo Matos 
– que “regulamenta a venda de bilhetes para apresen-
tações artísticas e jogos de futebol”. 
RELATOR: Deputado RENAN FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, e do Substi-
tutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, com 
subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 1.753/11 – do Sr. Ronaldo Bene-
det – que “dá denominação a viaduto que especifica”. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.194/11 – do Sr. João Pizzolatti – que 
“denomina “Rodovia Prefeito Genésio Pasinato” o trecho 
da BR-163 compreendido entre os Municípios de Itapiran-
ga e Dionísio Cerqueira, no Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.841/11 – do Sr. Valtenir Pe-
reira – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, o trecho rodoviário que especifica”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 06/12/2012) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 324/07 – do Sr. Augusto Carva-
lho – que “institui o Programa Nacional de Qualidade 
Ambiental e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.558/09 – do Sr. Ciro Nogueira – 
que “dispõe sobre o exercício das profissões de maitre 
e garçom”. (Apensados: PL 6646/2009 e PL 564/2011) 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.503/11 – do Sr. Stepan Nerces-
sian – que “altera a Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, 
que “Declara Feriados Nacionais os Dias 1º de Janei-
ro, 1º de Maio, 7 de Setembro, 15 de Novembro e 25 
de Dezembro”, para incluir a terça-feira de Carnaval 
entre os feriados nacionais”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.754/11 – do Sr. Luciano Cas-
tro – que “altera a denominação da categoria funcional 
de Papiloscopista Policial para Perito Papiloscopista”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.988/97 – do Sr. Enio Bacci – que 
“dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas e equipa-
mentos agrícolas de base familiar e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.611/11 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “altera a redação do art. 9º da Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985 e cria o art. 9º-A”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ NUNES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.867/12 – do Sr. Walter Feldman 
– que “dá nova redação ao art. 56 da Lei nº 6.015, 31 
de dezembro de 1973, que dispõe sobre os Registros 
Públicos e outras providências, para autorizar a alte-

ração do prenome ao maior civil, até a data em que 
completar 22 (vinte e dois) anos de idade”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ NUNES. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 1.966/11 – do Sr. Edson Pimenta – 
que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
que “Dispõe sobre registro, posse e comercialização de 
armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de 
Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências”, 
para permitir o porte de arma de fogo pelos integrantes 
dos órgãos policiais das Assembleias Legislativas dos 
Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-12-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 448/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“altera honorários para advogados que defendam necessi-
tados pela assistência judiciária e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 6027/2005 (Apensado: PL 7174/2006)) 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 485/99 – do Sr. Enio Bacci – que 
“prevê prazo de 10 (dez) dias para vistas de advogado 
em processos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 5.384/05 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “dispõe sobre a caracterização de símbolo 
que permita a identificação de pessoas com ostomia”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.527/11 – do Sr. Tiririca – que 
“altera o art. 23 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da assistência 
social, e dá outras providências, para prever a criação 
de programas de amparo às pessoas e famílias que 
exercem atividades circenses e de diversões itinerantes”. 
RELATOR: Deputado ANTHONY GAROTINHO. 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.807/10 – da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a Lei nº 8.745, de 10 de dezembro de 
1993, para dar nova redação ao Inciso III, do art. 9º e 
acrescentar o § 2º”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.391/11 – do Sr. Penna – que 
“dispõe sobre a regulamentação do exercício profis-
sional de Designer, e dá providências”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLONº 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

SEMINÁRIO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 09h 

A – Seminário: 

Seminário MP 579/2012 – Novo modelo do Setor Ener-
gético.
Requerimento nº 128/2012 dos Deputados José Cha-
ves e Chico Lopes

CONVIDADOS

1ª Mesa: a visão dos gestores
Paulo Pedrosa (Confirmado)
Presidente-Executivo da Associação Brasileira de Gran-
des Consumidores Industriais de Energia e de Consu-
midores Livres – ABRACE
Nelson Fonseca Leite (Confirmado)
Presidente da Associação Brasileira de Distribuidores 
de Energia Elétrica – ABRADEE
Reginaldo Almeida de Medeiros (Confirmado)
Presidente da Associação Brasileira dos Comerciali-
zadores de Energia Elétrica – ABRACEEL
Denise Campanholo Busetti Sabbag (Confirmada)
Conselheira da Associação Brasileira dos Produtores 
Independentes de Energia Elétrica – APINE
Mário Luiz Menel da Cunha (Confirmado)
Presidente da Associação Brasileira dos Investidores 
em Autoprodução de Energia Elétrica – ABIAPE
Flávio Antônio Neiva (Confirmado) 
Presidente da Associação Brasileira das Empresas 
Geradoras de Energia Elétrica – ABRAGE 
Charles Lenzi (Confirmado)
Presidente da Associação Brasileira de Geração de 
Energia Limpa – ABRAGEL 

Marco Antônio Veloso (Confirmado)
Presidente-Executivo da Associação Brasileira de Ge-
ração Flexível – ABRAGEF 
Carlos Faria (Confirmado)
Diretor – Presidente da Associação Nacional dos Con-
sumidores de Energia – ANACE
2ª Mesa: a visão do governo, de especialistas e de 
entidades de defesa do consumidor.
Deputado César Halum (Confirmado)
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Con-
sumidores de Energia Elétrica e Combustíveis.
Nelson Hubner (Confirmado)
Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétri-
ca – Aneel
Antonio Carlos da Fonseca (Confirmado)
Subprocurador Geral da República e Coordenador da 
3ª Câmara do Ministério Público Federal
Danilo César Maganhoto Doneda (Confirmado) 
Coordenador – Geral da Coordenação de Estudos e 
Monitoramento e Mercadorias da Secretaria Nacional 
de Defesa do Consumidor /MJ
Nivalde de Castro (Confirmado)
Professor e Coordenador do Grupo de Estudo do Setor 
de Energia Elétrica – GESEL – UFRJ

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-12-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 281/11 – do Sr. Thiago Peixoto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de indicação da 
situação de adimplência do usuário nas faturas emiti-
das por empresas concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos, nas condições que menciona”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.485/12 – do Sr. Antônio Ro-
berto – que “altera o art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, estabelecendo compensação finan-
ceira em razão da interrupção da prestação de servi-
ços públicos nas condições que menciona, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 4688/2012) 
RELATORA: Deputada IRACEMA PORTELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.579/12 – do Sr. Mário Negro-
monte – que “dispõe sobre a exclusão dos custos de 
transmissão de energia elétrica da base de cálculo da 
tarifa de energia elétrica incidente sobre as unidades 
consumidoras localizadas nos Municípios que pos-
suem hidrelétricas”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES. 
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.062/11 – da Comissão de Se-
guridade Social e Família – que “altera a Lei nº 9.782, 
de 26 de janeiro de 1999, para atualizar os valores das 
taxas cobradas para avaliação e reavaliação toxicoló-
gica para registro de produtos”. 
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 106/11 – do 
Sr. Esperidião Amin – que “acrescenta novos disposi-
tivos à Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, que “Institui o Estatuto Nacional da Microem-
presa e da Empresa de Pequeno Porte”, com o objetivo 
de autorizar a constituição de sociedade de garantia 
solidária, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 196/12 – do 
Sr. Vilson Covatti – que “altera a Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, para dar aos micro 
e pequenos empresários, e empreendedores indivi-
duais, condições de crédito nos termos do Programa 
Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, e dá ou-
tras providências” 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLINº 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 144/12 – do 
Sr. Romero Rodrigues – que “altera a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para estabelecer 
o direito de crédito integral do Imposto sobre Opera-
ções relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação nas aquisições de 
mercadorias realizadas junto a optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte – Simples Nacional”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 210/12 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “acrescenta 
novo parágrafo único ao art. 10 da Lei Complemen-
tar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que “Institui 

o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte”, para os fins de vedar a apresen-
tação de instrumento de mandato no requerimento de 
abertura de empresa perante o Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas”. 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLINº 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 612/07 – do Sr. Flávio Bezerra 
– que “dispõe sobre o uso de sacolas plásticas biode-
gradáveis para acondicionamento de produtos e mer-
cadorias a serem utilizadas nos estabelecimentos co-
merciais em todo território nacional”. (Apensados: PL 
847/2007, PL 1819/2007, PL 1877/2007, PL 2248/2007, 
PL 2923/2008, PL 3017/2008, PL 3172/2008, PL 
3241/2008, PL 4313/2008 (Apensado: PL 5984/2009), 
PL 4834/2009, PL 4916/2009, PL 5633/2009 (Apen-
sados: PL 1705/2011 e PL 1990/2011), PL 5698/2009 
(Apensado: PL 1388/2011), PL 6978/2010, PL 927/2011, 
PL 1103/2011, PL 1724/2011 e PL 3290/2012) 
RELATOR: Deputado RONALDO ZULKE. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Ronaldo Zulke (PT – RS), pela rejeição deste, 
do PL 847/2007, do PL 1819/2007, do PL 1877/2007, 
do PL 2248/2007, do PL 2923/2008, do PL 3017/2008, 
do PL 3172/2008, do PL 3241/2008, do PL 4313/2008, 
do PL 4834/2009, do PL 4916/2009, do PL 5633/2009, 
do PL 5698/2009, do PL 6978/2010, do PL 1103/2011, 
do PL 1724/2011, do PL 3290/2012, do PL 5984/2009, 
do PL 1990/2011, e do PL 1388/2011, apensados e 
pela aprovação do PL 927/2011, e do PL 1705/2011, 
apensados, com substitutivo. 
Os Deputados Renato Molling e Guilherme Campos 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 444/11 – 
da Sra. Erika Kokay – que “susta a aplicação da Re-
solução nº 09, de 08 de outubro de 1996 do Conselho 
de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – 
CCE, atual Departamento de Controle de Empresas 
Estatais – DEST, integrante do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.404/08 – do Senado Federal 
– Lobão Filho – (PLS 274/2008) – que “altera a Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, para dispor so-
bre alteração do limite de potência que caracteriza as 
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pequenas centrais hidrelétricas e ampliar incentivos e 
investimentos em geração de energia elétrica de ou-
tras fontes alternativas”. 
RELATOR: Deputado MARCIO REINALDO MOREIRA. 
PARECER: Parecer Reformulado pela aprovação des-
te, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.780/11 – do Senado Federal- 
Serys Slhessarenko – (PLS 511/2009) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Sorriso, no Estado 
de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

 PROJETO DE LEI Nº 3.093/08 – do Sr. José Airton 
Cirilo – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de insta-
lação de berçário em órgãos e entidades públicas e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 7687/2010) 
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA. 
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação 
do apensado, com emenda. 
O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 16/05/2012. 
Vista ao Deputado João Maia, em 31/10/2012. 

 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”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Zeca Dirceu, em 28/03/2012. 
O Deputado Zeca Dirceu apresentou voto em separa-
do em 10/04/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 1.493/11 – do Sr. Mauro Maria-
ni – que “altera a redação 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 bicicletas a fornecer, no ato da comer-
cialização 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. 

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 energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui 
o Conselho Nacional de Política Energética e a Agên-
cia Nacional do Petróleo e dá outras providências””. 
(Apensado: PL 2296/2007) 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. 

PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do 
apensado. 
Vista ao Deputado Ronaldo Zulke, em 21/11/2012. 

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. 

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 ANTONIO BALHMANNº 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado João Maia, em 07/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 806/11 – do Sr. Márcio Macêdo 
– que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional 
de Substituição e Suprimento de Fontes de Energia 
para Estabelecimentos Alimentares e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.236/11 – do Sr. Audifax – que 
“altera a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que 
“Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e 
dá outras providências”, para dispor sobre o exame 
de patentes”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Guilherme Campos e 
Renato Molling, em 25/04/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 6.962/10 – do Sr. Cleber Verde – 
que “acrescenta ao art. 136 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 – Lei das Sociedades Anônimas, 
o inciso XI e o § 5º, para estabelecer a obrigatorieda-
de da participação das Assembléias de Acionistas no 
conhecimento prévio da chamadas operações com 
partes relacionadas e nas operações que envolvam 
conflitos de interesses da Companhia”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMINº 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 
O Deputado Andre Vargas apresentou voto em sepa-
rado em 23/11/2010. 
Vista ao Deputado Zeca Dirceu, em 21/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 7.553/10 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta § ao art. 3º da Lei nº 11.638, de 28 
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de dezembro de 2007, para exigir que as sociedades 
de grande porte publiquem suas demonstrações finan-
ceiras, facultada sua disponibilização na rede mundial 
de computadores”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2010 
da CDEIC, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.800/11 – do Sr. Nilson Leitão – 
que “concede benefícios fiscais de tributos federais às 
empresas que se instalarem em municípios com baixo 
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 2.976/11 – do Sr. Felipe Bornier – 
que “determina a realização do teste de impacto (crash 
test) em modelos de veículos automotores fabricados 
ou montados no País, e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANNº 
PARECER: pela rejeição. 
O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 16/07/2012. 

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 GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: Parecer Reformulado pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.472/12 – do Sr. Fernando Jor-
dão – que “torna obrigatória a utilização de materiais 
reciclados em produtos eletroeletrônicos e eletrodo-
mésticos” 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 
PARECER: pela rejeição. 

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 VILSON COVATTI. 
PARECER: Parecer do Relator pela aprovação. 
Vista ao Deputado José Augusto Maia, em 11/05/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 52/11 – do Sr. Assis do Couto 
– que “institui o Sistema Nacional de Certificação da 
Produção da Agricultura Familiar e cria o Selo da Pro-
dução da Agricultura Familiar”. 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLINº 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 656/11 – do Sr. Marçal Filho – 
que “dispõe sobre a gratuidade e desconto proporcio-

nal para utilização de estacionamentos pelos idosos, 
e fixa providências”. 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLINº 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 758/11 – do Sr. Padre Ton – que 
“altera a Lei nº 8.210, de 19 de julho de 1991, que trata 
da Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, no Es-
tado de Rondônia, para incluir as matérias primas de 
origem animal e os bens finais de informática entre as 
mercadorias beneficiadas pelo regime especial e institui 
benefícios fiscais relativos às contribuições para o Pis/
Pasep, Cofins, Imposto de Importação (II) e Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IP)”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
Substitutivo 1 da CAINDR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.042/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“obriga as montadoras de veículos a oferecer modelos 
já adaptados à compradores portadores de deficiência 
com isenção de IPI, conforme a Lei nº 8.989, de 24 de 
fevereiro de 1995”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMINº 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.046/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre o prazo de validade em pilhas e baterias 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLINº 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de 
Relator 1 da CDC. 

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 ANTONIO BALHMANN. 
PARECER: pela aprovação deste e dos apensados, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.092/11 – do Sr. Irajá Abreu – que 
“estabelece incentivos à fabricação e utilização de veículos 
automóveis elétricos no Brasil e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANNº 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.121/11 – do Sr. Walney Rocha 
– que “dispõe sobre o descarte de medicamentos ven-
cidos ou impróprios para o consumo nas farmácias e 
drogarias e dá outras providências”. (Apensados: PL 
2148/2011 e PL 2494/2011) 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela aprovação deste e dos apensados, 
com substitutivo. 
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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 JÂNIO NATAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.285/11 – do Sr. Ricardo Izar – 
que “acrescenta-se o § 2º ao art. 50 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consu-
midor, dispondo sobre as condições para a concessão 
de garantias de bens móveis duráveis”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMINº 
PARECER: pela rejeição. 

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 EDSON EZEQUIEL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.461/11 – do Sr. Ronaldo No-
gueira – que “institui o Fundo Garantidor das Operações 
de Representação Comercial e Empresas Represen-
tadas – FUNREP”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANNº 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.691/11 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “altera o parágrafo único do art. 32 da Lei nº 
8.078 de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa 
do Consumidor, que dispõe sobre a oferta de compo-
nentes e peças de reposição por parte dos fabricantes 
e importadores”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMINº 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.775/11 – do Sr. Penna – que 
“dispõe que as empresas potencialmente poluidoras 
e utilizadoras de recursos ambientais possuam res-
ponsável técnico em meio ambiente em seu quadro 
de funcionários ou consultoria técnica equivalente”. 
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.847/11 – do Sr. Manato – que 
“proíbe a efetivação de qualquer pagamento em di-
nheiro em espécie nas quantidades que especifica”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.875/11 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera o art. 56 da Lei nº 11.101, de 9 de feve-
reiro de 2005, que “Regula a recuperação judicial, a 

extrajudicial e a falência do empresário e da socieda-
de empresária””. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMINº 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.876/11 – do Sr. Rogério Car-
valho – que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, que “dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previstos 
no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras pro-
vidências” – Lei das Concessões e Permissões Públi-
cas, para prever a submissão das concessionárias e 
permissionárias de serviço público da União ao poder 
de polícia municipal, estadual e distrital”. 
RELATOR: Deputado VILSON COVATTI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.899/11 – do Sr. Reguffe – 
que “efetua alterações no inciso II do art. 5º da Lei nº 
12.153, de 22 de dezembro de 2009, para incluir no rol 
de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública as sociedades de economia mista dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.908/11 – do Sr. Luciano Cas-
tro – que “torna o aparelho de ar alveolar (etilômetro) 
equipamento obrigatório de todos os estabelecimentos 
comerciais que sirvam bebidas alcoólicas no País, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.185/12 – do Sr. Salvador Zim-
baldi – que “proibição em todo Território Nacional de 
caixas de papelão, para embalar compras de super-
mercados, mercearias, açougues, bares, restauran-
tes, padarias ou qualquer estabelecimento comercial”. 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.259/12 – do Sr. Carlos Sampaio 
– que “dispõe sobre o descarte dos filtros de cigarro e 
demais componentes de qualquer produto fumígero, 
derivado ou não do tabaco, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.299/12 – do Sr. Marcos Mon-
tes – que “acrescentam os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 60 da 
Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994 e cria-se a 
Empresa na Hora”. 
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU. 
PARECER: pela rejeição deste, e da Emenda 1/2012 
da CDEIC. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.340/12 – do Sr. Marco Tebal-
di – que “dispõe sobre a criação do Programa “Novos 
Empreendedores” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.409/12 – do Sr. Junji Abe – que 
“torna obrigatória a informação, impressa nos rótulos 
de artigos de consumo industrializados comercializa-
dos no Brasil da forma de descarte ou retorno da em-
balagem e do produto após o consumo”. (Apensado: 
PL 4409/2012) 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2012 
da CDEIC, com emenda, e pela rejeição da Emenda 
2/2012 da CDEIC, e do PL 4.409/2012, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.833/12 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para dispor sobre a remuneração do 
empregado readmitido, ou contratado por empresa in-
tegrante do mesmo grupo econômico”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela rejeição deste e da Emenda 1/2012 
da CDEIC. 

PROJETO DE LEI Nº 3.889/12 – do Sr. Audifax – que 
“dispõe sobre a incidência do imposto de renda sobre o 
pagamento de horas-extras ao trabalhador assalariado”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.969/12 – do Sr. Carlos Be-
zerra – que “altera o art. 31 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e o art. 52 da Lei nº 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005, para permitir a participação, 
em licitações, de empresas em processo de recu-
peração judicial”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMINº 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.123/12 – do Sr. Ricardo Izar – 
que “acrescenta o Capítulo V-A, ao Título III da Lei nº 
12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, para dispor sobre pro-
dutos retrabalhados”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.728/12 – do Sr. Ariosto Holan-
da – que “dispõe sobre o apoio tecnológico a micro e 
pequenas empresas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 116/11 – do Sr. Beto Albuquer-
que – que “cria o Certificado de qualidade e garantia 
de órteses, próteses e materiais implantáveis de uso 
médico”. 
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELICIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.988/12 – do Sr. Celso Maldaner 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de informação, 
nos rótulos das embalagens de pescado congelado 
glaciado comercializado no Brasil, do peso líquido 
e do peso desglaciado do produto”. (Apensado: PL 
4474/2012) 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-12-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 368/11 – do Sr. Marçal Filho – 
que “institui margem de preferência, nos processos li-
citatórios, para produtos e serviços locais e regionais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 702/11 – do Sr. Marcelo Matos 
– que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
restringindo a veiculação de propaganda de produtos 
infantis”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/11 – do Sr. Eli Correa Filho 
– que “dispõe sobre a pesagem de produto pré-medido”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.674/12 – do Sr. Otavio Leite – 
que “cria incentivos para a abertura e funcionamento 
da “Primeira Empresa”, da “Primeira Empresa para 
Economia Verde”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.550/12 – do Sr. Heuler Cruvi-
nel – que “dispõe sobre a garantia contratual de veí-
culo automotor”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.595/12 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trân-
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sito Brasileiro, dispondo a obrigatoriedade de instala-
ção de dispositivo aparador de linha em motocicletas 
e motonetas”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 16 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.517/11 – do Sr. Newton Lima – 
que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para proibir 
o tráfego de motocicletas, motonetas e ciclomotores 
entre veículos de faixas adjacentes, bem como cria fai-
xa exclusiva para circulação desses veículos”. (Apen-
sados: PL 2987/2011, PL 3043/2011 e PL 3886/2012) 
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI. 
PARECER: pela rejeição do PL nº 1.517/11, e dos PL’s 
nºs 2.987/11, 3.043/11, e 3.886/12, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.193/11 – do Sr. Edson Silva – 
que “altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e 
a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010”. 
RELATOR: Deputado EDSON PIMENTA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Heuler Cruvinel, em 21/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.686/12 – do Sr. Marco Tebaldi – que 
“dá nova redação ao inciso IV do art. 5º 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, e dá 
outras providências””. (Apensado: PL 4329/2012) 
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei 3.686/2012, 
com substitutivo e pela rejeição do PL 4.329/2012, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.790/12 – do Sr. Jonas Doni-
zette – que “institui o Fundo de Custeio da Ampliação 
das Áreas Verdes Arborizadas Urbanas e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

COMISSÃO DE  
DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 14h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 201/12 Dos Srs. Lincoln Portela 
e Rosinha da Adefal – que “requerem a realização de 
audiência pública para debater o problema das meni-
nas brasileiras que vivem em situação de vulnerabili-
dade, violência doméstica e sem acesso à educação”. 

REQUERIMENTO Nº 202/12 Dos Srs. Arnaldo Jordy 
e Domingos Dutra – que “requerem, nos termos re-
gimentais, a realização de diligências objetivando o 
levantamento da situação dos hospitais brasileiros, 
especialmente dos hospitais de urgências médicas do 
Sistema Único de Saúde” 

REQUERIMENTO Nº 203/12 Do Sr. Domingos Dutra 
e outros – que “requerem a provação e encaminha-
mento aos órgãos competentes de Moção de apoio à 
causa indígena” 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.418/05 – do Senado Fede-
ral – Paulo Paim – (PLS 309/2004) – que “define os 
crimes resultantes de discriminação e preconceito de 
raça, cor, etnia, religião ou origem”. (Apensados: PL 
715/1995 (Apensados: PL 1026/1995 e PL 1477/2003), 
PL 2252/1996 (Apensado: PL 6573/2006 (Apensado: PL 
607/2011)), PL 5452/2001 (Apensados: PL 6840/2002 
e PL 1959/2011), PL 987/2007 e PL 2665/2007) 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1026/1995, 
do PL 1477/2003, do PL 6573/2006, do PL 6840/2002, 
do PL 1959/2011, do PL 715/1995, do PL 2252/1996, 
do PL 5452/2001, do PL 987/2007, do PL 2665/2007, 
e do PL 607/2011, apensados, com substitutivo. 
Os Deputados Henrique Afonso, Dr. Talmir e Pastor 
Manoel Ferreira apresentaram votos em separado. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 232/11 
– do Sr. André Zacharow – que “dispõe sobre a con-
vocação de plebiscito para decidir sobre a união civil 
de pessoas do mesmo sexo; respondendo a seguinte 
questão: “Você é a favor ou contra a união civil de pes-
soas do mesmo sexo?””. (Apensado: PDC 521/2011) 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PDC 521/2011, 
apensado. 

A Deputada Liliam Sá apresentou voto em separado 
em 28/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 7.382/10 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “penaliza a discriminação contra heterossexu-
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ais e determina que as medidas e políticas públicas 
antidiscriminatórias atentem para essa possibilidade”. 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 760/11 – do Sr. Padre Ton – que 
“inclui o inciso IV no art. 58 da Lei nº 6.001 de 19 de 
dezembro de 1973, que institui o Estatuto do Índio”. 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Roberto de Lucena, em 21/03/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.190/12 – do Sr. Walter Feldman 
– que “altera o art. 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro 
de 1989, para definir como crime a conduta de negar 
a ocorrência do genocídio praticado contra o povo ar-
mênio entre os anos de 1915 a 1917, cominando a 
pena aplicável”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA. 
PARECER: pela rejeição. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 7.447/10 – do Sr. Luiz Alberto – 
que “estabelece diretrizes e objetivos para as políticas 
públicas de desenvolvimento sustentável dos povos e 
comunidades tradicionais”. 
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 756/11 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “dispõe sobre normas de equidade de gênero 
e raça, de igualdade das condições de trabalho, de 
oportunidade e de remuneração no serviço público”. 
RELATORA: Deputada JANETE ROCHA PIETÁ. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 16h 

A – Audiência Pública: 

Tema: Debate e análise da proposta de fazer incluir, no 
calendário nacional de datas comemorativas, o dia in-
ternacional do direito à verdade sobre graves violações 
aos direitos humanos e da dignidade das vítimas, em 
consonância com Resolução aprovada pela Assem-
bleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2010.

Expositores:

– Sra. Iara Xavier – Comitê Memória, Verdade e Justiça;

– Sra. Eliana Magalhães – Representante do INESC 
– Instituto de Estudos Socioeconômicos; (a confirmar)
– Sr. Jarbas Marques – Jornalista e ex-preso político; 
(a confirmar)
– Sra. Yvone Duarte – Representante do Conselho 
Federal de Psicologia; (a confirmar);
– Sr. José Moroni – Coordenador da Plataforma Dhes-
ca Brasil (a confirmar);
– Sra. Joisiane Gamba – Representante do Movimento 
Nacional de Direitos Humanos; 
– Sr. Egon Heck – Representante do Conselho Indige-
nista Missionário – CIMI;
– Sra. Raimunda Nonata Carlos Ferreira – Represen-
tante do Conselho Federal do Serviço Social;
– Representante da Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadão;
Requerimento nº 156/2012, de iniciativa da Deputada 
Luiza Erundina.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

REUNIÃO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 09h 

A – Palestra: 

Palestra sobre Educação: “Ações da Educação a Distân-
cia no Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB”.

A Comissão de Educação e Cultura e a Frente Parla-
mentar Mista da Educação do Congresso Nacional vão 
realizar mais uma palestra para discutir os desafios do 
Brasil na educação para os próximos anos. 

A palestrante convidada é a educadora Maria Luisa 
Furlan Costa, professora do Departamento de Funda-
mentos da Educação e do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Estadual de Maringá, 
Diretora do Núcleo de Educação a Distância e Coor-
denadora do Programa Universidade Aberta do Brasil, 
também da Universidade Estadual de Maringá. Maria 
Luisa preside o Fórum Nacional de Coordenadores da 
UAB. É Mestre e Doutora em Educação. Também fará 
parte do debate o professor João Carlos Teatini, do-
cente da Universidade de Brasília – UnB e diretor de 
Educação a Distância da Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Ensino Superior (DED/Capes).

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 212/12 Do Sr. Izalci – que “requer 
que sejam convidados os Senhores: Amaro Henrique 
Pessoa Lins – Secretário de Educação Superior (SESU); 
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Senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias – Secretário 
de Regulação e Supervisão da Educação Superior 
(SERES); Senhor Luiz Cláudio Costa – Presidente do 
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP) 
e os servidores: Márcio Alexandre Barbosa Lima – da 
Secretaria Especial de Regulação do Ensino Supe-
rior e Esmeraldo Malheiros dos Santos – Assessor da 
Consultoria Jurídica, do Ministério da Educação para 
comparecerem nesta Comissão a fim de prestar es-
clarecimentos acerca dos fatos apurados na Operação 
Porto Seguro, deflagrada pelo Departamento de Policia 
Federal, em 23/11/12”. 

REQUERIMENTO Nº 213/12 Da Sra. Alice Portugal – 
(PL 7627/2010) – que “requer a realização de audiência 
pública para debater o Projeto de Lei nº 7.627/2010, 
que “altera a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 
que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de 
Ensino a obrigatoriedade da temática gênero e suas 
relações intra e interpessoais.”” 

REQUERIMENTO Nº 214/12 Do Sr. Newton Lima – que 
“requer a realização de audiência pública para deba-
ter o Projeto de Lei nº 4.072/2012, que altera a Lei nº 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que, por sua vez, 
“altera, atualiza e consolida a legislação sobre direi-
tos autorais e dá outras providências” (Lei de Direito 
Autoral – LDA), para dispor sobre o direito autoral de 
obra audiovisual, a gestão coletiva de direito audiovi-
sual, e a responsabilidade social e a transparência do 
escritório de arrecadação e distribuição audiovisual, e 
dá outras providências””. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.850/03 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 54/2003) – que “dispõe 
sobre a atualização e consolidação da legislação sobre 
direito autoral do compositor musical”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição deste. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.142/08 
– do Sr. Eduardo Barbosa – que “susta a aplicação da 
Resolução nº 33, de 04 de julho de 2008, do Conselho 
Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação”. 
RELATOR: Deputado BIFFI. 
PARECER: pela rejeição. 
O Deputado Izalci apresentou voto em separado em 
27/06/2012. 
Vista ao Deputado Waldenor Pereira, em 08/08/2012. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3/11 – do 
Sr. Rubens Bueno – que “susta a aplicação do art. 19 
da Portaria nº 10, de 30 de abril de 2010, do Ministério 
da Educação que dispõe sobre procedimentos para 
inscrição e contratação de financiamento estudantil a 
ser concedido pelo Fundo de Financiamento ao Estu-
dante do Ensino Superior (FIES)”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 
Os Deputados Stepan Nercessian e Jorginho Mello 
apresentaram votos em separado. 
Vista ao Deputado Stepan Nercessian, em 09/05/2012. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 534/11 – 
do Sr. Duarte Nogueira – que “susta os efeitos do § 7º, 
do art.1º da Portaria nº 1, de 22 de janeiro de 2010, 
do Ministério da Educação, que veda, em qualquer 
hipótese, a concessão de financiamento por meio do 
FIES a cursos superiores ministrados na modalidade 
de ensino a distância (EAD)”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela rejeição. 
O Deputado Izalci apresentou voto em separado em 
18/09/2012. 
Vista ao Deputado Stepan Nercessian, em 20/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.567/12 – do Sr. Jorge Corte 
Real – que “dispõe sobre a emissão de Declaração 
Provisória gratuita e válida, para os fins de direito, pelas 
instituições nacionais de ensino, públicas e privadas, 
até a expedição dos diplomas e certificados formais”. 
RELATOR: Deputado IZALCI. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Waldenor Pereira, em 27/06/2012. 
O Deputado Waldenor Pereira apresentou voto em 
separado em 08/08/2012. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.706/05 – do Senado Federal 
– Leomar Quintanilha – (PLS 60/2005) – que “altera 
a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para permi-
tir a utilização dos recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) para pagamento de anuidades do 
ensino superior”. (Apensado: PL 3148/2008) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 3148/2008, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.514/09 – do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 322/2008) – que “altera 
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para esta-
belecer direito de acesso aos profissionais do magis-
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tério a cursos de formação de professores, por meio 
de processo seletivo diferenciado”. 
RELATOR: Deputado BIFFI. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Waldenor Pereira, em 09/05/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 6.747/10 – do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 449/2007) – que “altera 
a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para incluir 
a participação dos pais em reuniões escolares como 
condição adicional para recebimento dos benefícios 
do “Programa Bolsa Família””. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Alex Canziani, em 04/07/2012. 
O Deputado Waldenor Pereira apresentou voto em 
separado em 04/12/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 512/11 – do Senado Federal – 
Marisa Serrano – (PLS 13/2010) – que “acrescenta art. 
8º-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), para instituir a Semana 
Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.088/12 – do Senado Federal 
– Paulo Bauer – (PLS 415/2011) – que “dispõe sobre 
critérios e diretrizes a serem observados no âmbito 
dos programas federais de seleção, aquisição e dis-
tribuição de material didático-escolar para a educação 
básica”. (Apensados: PL 2460/2011 e PL 3881/2012) 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2460/2011, e 
do PL 3881/2012, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.534/12 – do Poder Executivo 
– que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional, para fazer constar a exigência de ma-
nifestação de órgão normativo do sistema de ensino 
para o fechamento de escolas do campo”. 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da 
Emenda 1/2012 da CEC. 
Vista conjunta aos Deputados Pedro Uczai e Professora 
Dorinha Seabra Rezende, em 31/10/2012. 

A Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende apre-
sentou voto em separado em 07/11/2012. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 176/07 – do Sr. Fábio Souto – 
que “veda a cobrança de taxa de inscrição em vestibu-
lar para alunos egressos da rede pública de ensino”. 

RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição da EMS 176/2007, apensada. 

PROJETO DE LEI Nº 1.429/07 – do Sr. Silvio Torres – 
que “altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998”. 
(Apensado: PL 3786/2008) 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela aprovação deste, com anexa emenda 
do relator, e pela rejeição do PL 3786/2008, apensado. 
O Deputado Gilmar Machado apresentou voto em se-
parado em 09/07/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 3.788/08 – da Sra. Rebecca Gar-
cia – que “acrescenta o § 6º ao art. 26 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para incluir a Educação 
Ambiental como componente curricular obrigatório nos 
currículos do ensino fundamental e médio”. (Apensa-
dos: PL 4358/2008 (Apensados: PL 7990/2010 (Apen-
sado: PL 2062/2011), PL 1609/2011, PL 2576/2011 
e PL 2731/2011), PL 5340/2009, PL 6099/2009, PL 
474/2011, PL 876/2011, PL 1139/2011 e PL 1613/2011) 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: 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. 

PROJETO DE LEI Nº 4.398/08 – do Sr. Eliene Lima – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de que o requisito 
para ministrar a disciplina de educação física na edu-
cação infantil e ensino fundamental seja a licenciatura 
plena em educação física”. (Apensados: PL 6520/2009 
e PL 7830/2010) 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 
PARECER: pela rejeição deste, com substitutivo, e 
pela aprovação do PL 6520/2009, e do PL 7830/2010, 
apensados. 

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 MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 5724/2009, 
apensado, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Artur Bruno e Stepan 
Nercessian, em 13/06/2012. 
O Deputado Stepan Nercessian apresentou voto em 
separado em 26/06/2012. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.572/09 – do Sr. Homero Perei-
ra – que “acrescenta inciso ao art. 9º da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da 
educação nacional, para inserir, entre as incumbências 
da União, a de estabelecer, em colaboração com os 
entes federados, padrões mínimos de infra-estrutura 
para os prédios escolares”. 
RELATOR: Deputado MIRIQUINHO BATISTA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.094/09 – do Sr. João Campos 
– que “altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional””. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.303/09 – do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “dispõe sobre o livre exercício da profissão 
de músico”. (Apensados: PL 6930/2010 e PL 743/2011) 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da 
Emenda 1/2011 da CEC, do PL 6930/2010, e do PL 
743/2011, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 6.533/09 – da Sra. Alice Portu-
gal – que “dispõe sobre a proibição de alienação de 
bens imóveis, de valor artístico, histórico e/ou cultural, 
pertencentes a instituições religiosas, que tenham re-
cebido quaisquer imunidades, isenções e benefícios 
do Governo Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.011/10 – do Sr. Otavio Leite 
– que “reduz a zero as alíquotas da contribuição para 
o Programa de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.251/10 – do Sr. Sandro Ma-
bel – que “estabelece a dedutibilidade das doações a 
escolas públicas de ensino fundamental e médio para 
fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Ju-
rídica, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.627/10 – da Sra. Janete Ro-
cha Pietá – que “altera a Lei nº 9.394 de 20 de dezem-
bro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da 
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática gênero 
e suas relações intra e interpessoais”. 

RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela aprovação. 

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. 
PARECER: pela rejeição. 
O Deputado Rogério Marinho apresentou voto em se-
parado em 27/06/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 7.867/10 – do Sr. Rodrigo Maia 
– que “altera a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 2673/2011) 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 2673/2011, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 8.011/10 – do Sr. Vitor Penido – 
que “dispõe sobre diretrizes para a seleção e indica-
ção dos diretores das escolas públicas de educação 
básica com oferta dos níveis fundamental e/ou médio”. 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Costa Ferreira, em 27/06/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 8.014/10 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – 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 assegurar 
a presença de cuidador na escola, quando necessário, 
ao educando portador de necessidades especiais”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 74/11 – do Sr. 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. 

PROJETO DE LEI Nº 181/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “acrescenta o parágrafo 2º ao art. 30 do Decreto-
-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para introduzir a 
destinação obrigatória dos materiais de informática 
apreendidos nas ações de combate ao contrabando 
para as escolas públicas”. (Apensados: PL 212/2011 
e PL 2346/2011) 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 212/2011, e 
do PL 2346/2011, apensados, na forma do Substitu-
tivo anexo. 

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: 
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PL 3330/2012), PL 2560/2011, PL 3780/2012 e PL 
3816/2012) 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2320/2011, do 
PL 2560/2011, do PL 3780/2012, do PL 3816/2012, e 
do PL 3330/2012, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 232/11 – do Sr. 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 Adolescente”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 
PARECER: pela aprovação, com a emenda anexa. 

PROJETO DE LEI Nº 267/11 – da Sra. Cida Borghetti 
– que “acrescenta o art. 53-A 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”, a fim de 
estabelecer deveres e responsabilidades à criança e 
ao adolescente estudante”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 563/11 – do Sr. Lindomar Gar-
çon – que “dispõe sobre a garantia de cursos profis-
sionalizantes e estágios a adolescentes residentes em 
orfanatos e/ou abrigos”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 759/11 – do Sr. Padre Ton – que “acres-
centa o inciso X e XI no art. 1º da Lei nº 8.313 de 1991”. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 846/11 – do Sr. Hugo Leal – 
que “dispõe sobre a natureza das bolsas de estudo 
de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão 
e dá outras providências”. (Apensado: PL 1620/2011) 
RELATOR: Deputado NEWTON LIMA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 1620/2011, apensado. 
Vista ao Deputado Jean Wyllys, em 27/06/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 885/11 – do Sr. Alessandro Mo-
lon – que “acrescenta o inciso VII ao art. 67 da lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 977/11 – do Sr. Fernando Jordão 
– que “torna obrigatório o treinamento dos funcioná-
rios que trabalhem no controle de entrada e saída das 
unidades de ensino”. 
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.000/11 – da Sra. Professora 
Dorinha Seabra Rezende – que “altera a Lei nº 11.096, 
de 13 de janeiro de 2005, que institui o Programa Uni-
versidade para Todos (PROUNI), para incluir a con-
cessão de bolsas para pós-graduação”. (Apensado: 
PL 2615/2011) 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 2615/2011, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.286/11 – da Sra. Professora 
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. 

PROJETO DE LEI Nº 1.648/11 – do Sr. Washington 
Reis – que “altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro 
de 1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades 
escolares, para determinar a publicação desse valor 
em diário oficial”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.655/11 – da Sra. Professora 
Dorinha Seabra Rezende – que “altera o § 1º do art. 
15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, para 
dispor sobre a distribuição nacional dos recursos do 
salário-educação”. (Apensado: PL 3393/2012) 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 3393/2012, 
apensado, na forma do substitutivo anexo. 
Vista ao Deputado Dr. Ubiali, em 14/12/2011. 
O Deputado Izalci apresentou voto em separado em 
04/12/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 1.702/11 – do Sr. Jose Stédile 
– que “determina a obrigatoriedade de matrícula em 
instituição de ensino aos atletas com menos de 18 
anos e que não tenham concluído o ensino médio, 
vinculados a entidades desportivas profissionais ou 
entidades de prática desportiva formadoras de atleta, 
bem como beneficiários da Bolsa-Atleta”. 
RELATOR: Deputado ACELINO POPÓ. 
PARECER: pela aprovação, com as emendas anexas 
do relator. 

PROJETO DE LEI Nº 1.715/11 – do Sr. Diego Andra-
de – 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 nacio-
nal, para dispor sobre a divulgação dos resultados dos 
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processos seletivos de acesso a cursos superiores de 
graduação”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela aprovação, na forma do substitutivo 
em anexo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.764/11 – do Sr. Zé Silva – que 
“determina a reserva de vagas, nos processos sele-
tivos de acesso aos cursos superiores de graduação 
em Ciências Agrárias, das instituições federais de 
educação superior, para os estudantes que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas si-
tuadas no meio rural”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.257/11 – do Sr. Edmar Arruda 
– que “dispõe sobre o adiamento de feriados”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.381/11 – da Sra. Professora Do-
rinha Seabra Rezende – que “acrescenta §§ 7º e 8º à Lei 
nº 10.880, de 9 de junho de 2004, que institui o Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 
e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 
Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe 
sobre o repasse de recursos financeiros do Programa 
Brasil Alfabetizado, altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de 
24 de dezembro de 1996, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Pedro Uczai, em 21/11/2012. 
O Deputado Izalci apresentou voto em separado em 
04/12/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.776/11 – do Sr. Saraiva Feli-
pe – que “institui a Política Nacional de Saúde Vocal”. 
RELATOR: Deputado ARTUR BRUNO. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.995/11 – do Sr. Aguinaldo 
Ribeiro – que “dispõe sobre a liberação de diplomas, 
certificados e certidões de cursos formais, em todos 
os níveis, para todos os efeitos de direito”. 
RELATOR: Deputado ANDERSON FERREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2012 
da CEC, na forma do substitutivo anexo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.073/11 – do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “acrescenta inciso ao artigo 13º da Lei nº 
10.753, de 30 de outubro de 2003, que “institui a Po-
lítica Nacional do Livro””. 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 
PARECER: pela aprovação. 

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 MIRIQUINHO BATISTA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.149/12 – do Sr. Romero Ro-
drigues – que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, de forma a estabelecer expressamente 
a gratuidade do ensino superior”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela aprovação, com a emenda assinalada. 

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 GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.179/12 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nº 9.394, 
de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, 
para dispor sobre a possibilidade de oferta domiciliar 
da educação básica”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.192/12 – da Sra. Luci Choina-
cki – que “institui 2013 como o Ano Nacional do Es-
porte Feminino”. 
RELATOR: Deputado ACELINO POPÓ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.321/12 – do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da 
língua espanhola nas escolas públicas iniciada no 
ensino fundamental”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.400/12 – do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da 
disciplina “Direitos Humanos” nas escolas públicas 
iniciada no ensino fundamental”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL CHALITA. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.455/12 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “estabelece regime escolar especial com 
a finalidade de facilitar às mães a realização de cursos”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 
PARECER: pela aprovação, na forma do substitutivo 
anexo. 
Vista ao Deputado Waldenor Pereira, em 20/11/2012. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.968/12 – do Sr. Marco Tebaldi 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da realização 
do teste de avaliação ortopédica da coluna “teste do 
minuto”, em toda rede de ensino pública ou privada, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MIRIQUINHO BATISTA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.005/12 – da Sra. Erika Kokay 
– que “institui a Semana Nacional dos Contadores de 
História”. 
RELATOR: Deputado TIRIRICA. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.197/12 – do Sr. Ronaldo No-
gueira – que “reconhece as atividades do Clube dos 
Desbravadores como método complementar de edu-
cação no País”. 
RELATOR: Deputado SEVERINO NINHO. 
PARECER: pela rejeição. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 549/12 – 
da Representação Brasileira no Parlamento do Mer-
cosul. – (MSC 51/2012) – que “aprova o texto da Deci-
são CMC nº 8/11 “Contribuições para o Orçamento do 
Instituto Social do Mercosul”, aprovada em Assunção, 
em 28 de junho de 2011”. 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 585/12 – 
da Representação Brasileira no Parlamento do Mer-
cosul. – (MSC 79/2012) – que “aprova a Decisão do 
Conselho do Mercado Comum do Mercosul nº 37/08, 
aprovada durante a XXXVI Reunião Ordinária do Con-
selho do Mercado Comum (CMC), em Salvador, em 
15 de dezembro de 2008, que estabelece a estrutura 
do Instituto Social do Mercosul (ISM)”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária. 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 569/12 – 
do Senado Federal – Gleisi Hoffmann – (PDS 71/2011) 
– que “disciplina o pagamento da ajuda de custo dos 
membros do Congresso Nacional”. (Apensados: PDC 
557/2012, PDC 2536/2006 (Apensado: PDC 14/2011), 
PDC 3030/2010 (Apensados: PDC 3035/2010, PDC 
2/2011, PDC 321/2011 e PDC 554/2012) e PDC 
570/2012) 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária do PDC nº 569/12 e dos PDC’s 
nºs 2.536/06, 3.030/10, 2/11, 14/11, 321/11, 554/12 e 
557/12, apensados, pela incompatibilidade e inadequa-
ção financeira e orçamentária do PDC’s nºs 3.035/10 
e 570/12, apensados; e, no mérito, pela aprovação do 
PDC nº 569/12 e pela rejeição dos PDC’s nºs 2.536/06, 
3.030/10, 2/11, 14/11, 321/11, 554/12 e 557/12, apen-
sados. 

Não Deliberado, em 31/10/2012

Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 351/11 – 
do Senado Federal – Comissão de Assuntos Econô-
micos – (PDS 180/2011) – que “aprova a Programação 
Monetária para o 2º trimestre de 2011” 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 7.511/10 – do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS 515/2009) – que “autoriza o 
Poder Executivo a instituir o Programa Universitário de 
Apoio ao Esporte”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emendas. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
30/05/2012 
Não Deliberado, em 31/10/2012 e 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por acordo dos Senhores Líderes, em 13/06/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 
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PROJETO DE LEI Nº 5.072/09 – do Senado Fede-
ral – Francisco Dornelles – (PLS 715/2007) – que 
“autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho de 
Defesa Comercial, órgão vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com 
poderes judicantes para aplicar direitos antidumping, 
medidas compensatórias, provisórias ou definitivas, e 
salvaguardas”. 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária. 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 7.796/10 – do Senado Federal 
– Rosalba Ciarlini – (PLS 319/2009) – que “autoriza 
o Poder Executivo a implantar campus do Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte no Município de Ju-
curutu – RN”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 30/11/2011 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76/07 – do Sr. 
José Fernando Aparecido de Oliveira – que “modifica o 
art. 2º da Lei Complementar nº 125, de 2007”. (Apen-
sados: PLP 380/2008, PLP 403/2008 e PLP 475/2009) 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária do PLP nº 76/07 e dos 
PLP’s nºs 380/08, 403/08 e 475/09, apensados, e da 
emenda da Comissão da Amazônia, Integração Nacio-
nal e de Desenvolvimento Regional; e, no mérito, pela 
aprovação do PLP nº 76/07 e dos PLP’s nºs 380/08, 
403/08 e 475/09, apensados, e da emenda da CAIN-
DR, com Substitutivo. 
Não Deliberado, em 31/10/2012 e 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por acordo dos Senhores Líderes, em 13/06/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012, 16/03/2011 
e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 122/07 – do 
Sr. Vanderlei Macris – que “dispõe sobre o IPTU – Im-
posto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, 
dando nova redação ao inciso V do § 1º do art. 32 da 

Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tribu-
tário Nacional)”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 

Retirado de pauta a requerimento do deputado Cláudio 
Puty, em 31/10/2012
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 13/06/2012
Retirado de pauta em virtude de aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 17/10/2012 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quorum, em 16/03/2011 e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 576/10 – do 
Sr. Carlos Bezerra – que “altera a redação do art. 11, I, 
“d”, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 
1996, esclarecendo que a competência para instituição 
do ICMS na importação do exterior incumbe ao Estado 
onde se localiza o domicílio ou o estabelecimento do 
destinatário da mercadoria ou bem”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação. 
Retirado de pauta a requerimento do deputado Cláudio 
Puty, em 31/10/2012
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Vaz de Lima, em 13/06/2012
Retirado de pauta em virtude de aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 17/10/2012 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/11 – do 
Sr. Otavio Leite – que “inclui art. 17-A e parágrafo no 
art. 65 e altera a descrição da Subseção I da Seção 
I do Capítulo IV da Lei Complementar nº 101 de 4 de 
maio de 2000”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 
Retirado de pauta a requerimento do deputado Cláudio 
Puty, em 31/10/2012 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por acordo dos Senhores Líderes, em 13/06/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/11 – do 
Sr. Efraim Filho – que “dispõe sobre a incidência do 
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ICMS em operações interestaduais com mercadorias 
e bens efetuadas por meio da Internet ou por qualquer 
outro meio”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto 
do relator, Dep. Cláudio Puty, pela não implicação da 
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, 
pela aprovação, com Substitutivo. 
Os Deputados Vaz de Lima e João Dado apresentaram 
votos em separado. 
Retirado de pauta a pedido do Relator, em 03/08/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
13/07/2011, 24/08/2011, 31/08/2011 e 09/11/2011 
Vista ao Deputado Vaz de Lima, em 10/08/2011. 
Não Deliberado, em 31/10/2012 e 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por acordo dos Senhores Líderes, em 13/06/2012
Não deliberado, em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/08/2011, 23/11/2011, 
17/10/2012, 14/09/2011, 28/09/2011, 30/11/2011 e 
28/11/2012 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 194/01 – do 
Sr. Chico da Princesa – que “dispõe sobre os instru-
mentos de defesa do sujeito passivo da obrigação tri-
butária”. (Apensados: PLP 285/2005, PLP 37/2007 e 
PLP 38/2007) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação financei-
ra e orçamentária do PLP nº 194/01, e dos PLP’s nºs 
285/05, 37/07 e 38/07, apensados; e, no mérito, pela 
aprovação do PLP nº 194/01 e dos PLP’s nºs 285/05, 
37/07 e 38/07, apensados, com Substitutivo. 
Não Deliberado, em 31/10/2012 e 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 176/12 – do 
Sr. Esperidião Amin – que “acrescenta dispositivos 
à Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui 
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração 
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 
Não Deliberado, em 21/11/2012

Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 74/11 – do 
Sr. Audifax – que “dispõe sobre as exigências para a 
realização de transferências voluntárias, nos termos 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.731/07 – do Sr. Augusto Car-
valho – que “dispõe sobre o registro de dados das 
empresas estatais federais no SIAFI”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária do PL nº 1.731/07 e da 
Emenda apresentada na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público e, no mérito, pela 
aprovação do PL nº 1.731/07 e da Emenda da CTASP, 
com Substitutivo. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
29/06/2011, 10/08/2011 e 31/08/2011 
Vista ao Deputado Rui Costa, em 24/08/2011. 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado, em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/08/2011, 14/09/2011 
e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 614/11 – do Sr. Marco Tebaldi 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar campus, no 
Município de Joaçaba, no Estado de Santa Catarina, 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
(Instituto Federal) de Santa Catarina”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.011/11 – do Senado Federal – 
Alfredo Cotait – (PLS 319/2010) – que “altera os arts. 
13 e 14 da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
para ampliar o limite de receita bruta total para ingres-



Dezembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 05 40639 

so de pessoas jurídicas no regime de lucro presumido 
para tributação pelo imposto de renda”. (Apensado: PL 
305/2007 (Apensados: PL 1848/2007, PL 1917/2007, 
PL 6082/2009, PL 7629/2010 e PL 7717/2010)) 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: Parecer do relator , Dep. Júlio Cesar, pela 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
ria do Projeto de Lei nº 2.011/11, dos PL’s nº 305/07, 
6.082/09, 7.717/10, apensados, e da Emenda apre-
sentada ao Substitutivo do relator; pela inadequação 
financeira e orçamentária dos PLs nº 1.848/07, 1.917/07 
e 7.629/10, apensados; e, no mérito, pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 2.011/11 e dos PL’s nº 305/07, 
6.082/09, 7.717/10, apensados, com Substitutivo, e 
pela rejeição da Emenda apresentada ao Substitutivo 
do relator. 
O Deputado João Dado apresentou voto em separado 
em 16/05/2012. 
Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 23/05/2012. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
30/05/2012 
Não Deliberado, em 31/10/2012 e 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião, em 09/05/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por acordo dos Senhores Líderes, em 13/06/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 7.416/10 – do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 348/2007) – que “inclui a carne 
suína na pauta de produtos amparados pela Política 
de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), nos termos 
do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, e 
da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992”. 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGENº 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária. 
Retirado de pauta a requerimento do deputado Cláudio 
Puty, em 31/10/2012 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 4.249/08 – do Senado Federal 
– Garibaldi Alves Filho – (PLS 500/2007) – que “acres-
centa os arts. 37-A, 37-B e 37-C à Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, para prever a criação de cadastro de 
pessoas físicas ou jurídicas suspensas ou declaradas 
inidôneas para participar de licitações e contratar com 
a Administração Pública Direta e Indireta, bem como 
para permitir a integração entre os cadastros mediante 
convênio firmado entre os entes federados”. (Apensa-
dos: PL 1948/2007, PL 4852/2009 e PL 4871/2009) 

RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária do PL nº 4.249/08 e dos 
PL’s nºs 1.948/07, 4.852/09 e 4.871/09, apensados; e, 
no mérito, pela aprovação do PL nº 4.249/08 e pela 
rejeição dos PL’s nºs 1.948/07, 4.852/09 e 4.871/09, 
apensados. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
23/05/2012 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião, em 09/05/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 7.343/10 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 158/2007) – que “altera o 
inciso XVI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, para definir os eventos que são considerados 
desastre natural, para fins de liberação do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)”. 
RELATOR: Deputado AUDIFAX. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 3.845/08 – do Senado Federal – 
Ideli Salvatti – (PLS 95/2008) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
dos Museus (FNDM)”. 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e das emendas 
da Comissão de Educação e Cultura. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 5.660/09 – do Senado Federal – 
Roberto Saturnino – (PLS 332/2006) – que “altera a Lei 
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para incluir os 
projetos de atualização e aprimoramento profissional 
para áreas técnicas do audiovisual entre os beneficiários 
do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac)”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 
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Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 6.200/09 – do Senado Federal – 
Neuto de Conto – (PLS 310/2007) – que “cria o Fundo 
Nacional de Apoio a Bibliotecas (Funab)”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 1.863/11 – do TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO – que “altera dispositivos da Lei 
nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe 
sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira do 
Tribunal de Contas da União e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.287/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, 
para regular o registro de contrato de transferência de 
tecnologia”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 
6.287/09 e do Substitutivo da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico Indústria e Comércio e, no mérito, 
pela aprovação do PL nº 6.287/09 e do Substitutivo da 
CDEIC, com Subemenda. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
28/03/2012, 23/05/2012 e 30/05/2012 
Não Deliberado, em 31/10/2012 e 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião, em 09/05/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por acordo dos Senhores Líderes, em 13/06/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012, 30/11/2011 
e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 6.174/09 – do Sr. Guilherme 
Campos – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Campinas, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Retirado de pauta a requerimento do deputado Gui-
lherme Campos, em 31/10/2012

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Guilherme Campos e Júlio 
Cesar, em 13/06/2012
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
30/05/2012 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 3.007/08 – do Sr. Chico Alencar 
– que “dispõe sobre a incidência do imposto de renda 
na fonte incidente sobre lucros e dividendos pagos 
ou creditados por pessoa jurídica”. (Apensados: PL 
3091/2008 e PL 2610/2011) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financei-
ra e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.007/08 e dos 
PL’s nºs 3.091/08 e 2.610/11, apensados, e, no mérito, 
pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.007/08 e dos PL’s 
nºs 3.091/08 e 2.610/11, apensados. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Luciano Castro, em 13/06/2012
Retirado de pauta em virtude de aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 17/10/2012 
Não Deliberado, em 31/10/2012 e 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 3.045/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “cria o Programa Entrada do Idoso nos hospi-
tais e postos de saúde no âmbito de todo o Território 
Nacional”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária, com emenda. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 17/10/2012 
Não Deliberado, em 31/10/2012 e 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por acordo dos Senhores Líderes, em 13/06/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 5.835/09 – do Sr. Ratinho Junior – que 
“altera o § 2º do art. 15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para assegurar a comprovação da situação de de-
semprego por outros meios de prova admitidos em direito”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Seguridade Social e Família; e, no méri-
to, pela aprovação do Projeto e da emenda da CSSF. 
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Retirado de pauta a requerimento do deputado Cláudio 
Puty, em 31/10/2012 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por acordo dos Senhores Líderes, em 13/06/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012, 30/11/2011 
e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 5.862/09 – do Sr. Valadares Filho 
– que “dispõe sobre concessão de incentivos fiscais do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, a 
empresas de turismo que empreguem, no seu quadro 
de funcionários, jovens oriundos de programas sociais 
do Governo Federal na condição de Aprendiz, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Retirado de pauta a requerimento do deputado Cláudio 
Puty, em 31/10/2012
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado José Stédile, em 13/06/2012
Retirado de pauta em virtude de aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 17/10/2012 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 6.474/09 – do Sr. Jaime Martins – 
que “institui o Programa Bicicleta Brasil, para incentivar 
o uso da bicicleta visando a melhoria das condições 
de mobilidade urbana”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
do Projeto e da Emenda da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano; e, no mérito, pela aprovação do Projeto. 
Retirado de pauta a requerimento do deputado Cláudio 
Puty, em 31/10/2012
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 13/06/2012
Retirado de pauta em virtude de aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 17/10/2012 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 889/11 – do Sr. Valadares Filho 
– que “altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 
2006, para incluir a construção de equipamentos es-
portivos comunitários entre os projetos aptos a receber 
incentivos fiscais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 

não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 
Retirado de pauta a requerimento do deputado Cláudio 
Puty, em 31/10/2012 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por acordo dos Senhores Líderes, em 13/06/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 1.526/11 – do Sr. Manato – que 
“acrescenta o art. 259-A à Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, dispondo sobre a prescrição das 
multas de trânsito”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e das Emendas 
nºs 1 e 2 da Comissão de Viação e Transportes; e, no 
mérito, pela aprovação do Projeto e das Emendas nºs 
1 e 2 da CVT. 
Retirado de pauta a requerimento do deputado Cláudio 
Puty, em 31/10/2012 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por acordo dos Senhores Líderes, em 13/06/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 2.607/11 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “concede isenção do Imposto de Renda sobre 
a remuneração de professores, nas condições que 
estabelece”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação. 
Retirado de pauta a requerimento do deputado Cláudio 
Puty, em 31/10/2012
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimentos dos Deputados Afonso Florence e Vaz de 
Lima, em 13/06/2012
Retirado de pauta em virtude de aprovação de reque-
rimento do Deputado Afonso Florence, em 17/10/2012 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 5.752/05 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “concede isenção de pagamento de pedágio para 
os veículos táxi”. (Apensado: PL 7272/2006) 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
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nanceira e orçamentária do Projeto de Lei nº 5.752/05 
e pela inadequação financeira e orçamentária do PL 
nº 7.272/06, apensado, e, no mérito, pela rejeição do 
PL nº 5.752/05. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
28/03/2012, 23/05/2012 e 30/05/2012 
Não Deliberado, em 31/10/2012 e 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião, em 09/05/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 21/03/2012, 17/10/2012 
e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 2.077/07 – do Sr. Carlos Bran-
dão – que “altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, 
de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 
Retirado de pauta a requerimento do deputado Cláudio 
Puty, em 31/10/2012 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 2.131/07 – do Sr. Edgar Moury – 
que “torna obrigatória a homologação em cartório de 
todo contrato de empréstimo consignado a ser efetuado 
por aposentado ou pensionista do INSS”. (Apensados: 
PL 2205/2007 e PL 5608/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária do PL nº 2.131/07 e dos PL’s nºs 
2.205/07 e 5.608/09, apensados, e do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família; e, no mérito, 
pela rejeição do PL nº 2.131/07 e dos PL’s nºs 2.205/07 
e 5.608/09, apensados, e do Substitutivo da CSSF. 
Retirado de pauta a requerimento do Deputado Pau-
derney Avelino, em 31/10/2012
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
29/06/2011 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 3.336/08 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “altera a Lei nº 11.116, de 18 de maio 
de 2005, para incentivar a produção de biocombustível 
para o consumo do próprio produtor rural e de asso-
ciados de cooperativas agropecuárias”. 
RELATOR: Deputado REINHOLD STEPHANES. 

PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária do Projeto, na forma do 
Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural com a Sube-
menda da Comissão de Minas e Energia; e, no mérito, 
pela aprovação do Projeto, na forma do Substitutivo da 
CAPADR, com a Subemenda da CME. 
Não Deliberado, em 31/10/2012 e 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 5.808/05 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “redefine as garantias e simpli-
fica os requisitos para acesso a financiamentos do 
FINAME Agrícola”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e das emendas nºs. 
1/07, 2/07, 3/07 e 4/2007 apresentadas na Comissão 
de Finanças e Tributação; e, no mérito, pela aprovação 
do Projeto, com emendas, e pela rejeição das emen-
das nºs. 1/07, 2/07, 3/07 e 4/07 apresentadas na CFT . 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
23/05/2012 
Não Deliberado, em 31/10/2012 e 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 4.964/09 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “autoriza às sociedades coope-
rativas de crédito receber pagamentos de contribuições 
e tributos federais, estaduais e municipais”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com Substitutivo. 
Não Deliberado, em 31/10/2012 e 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 1.032/07 – do Sr. Valdir Colat-
to – que “dá nova redação ao § 3º do art. 25 da Lei nº 
8.870, de 15 de abril de 1994, que “altera dispositivos 
das Leis nºs 8.112 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências””. (Apensados: PL 4384/2008 
e PL 406/2011) 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do PL nº 1.032/07, dos PL’s 
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nºs 4.384/08 e 406/11, apensados, e do Substitutivo 
da Comissão de Seguridade Social e Família. 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 3.750/08 – da Sra. Sueli Vidigal 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 
de brinquedos adaptados para crianças portadoras de 
deficiência nos locais que especifica”. 
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária do PL nº 3.750/08, com emenda. 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 6.979/02 – do Sr. Paulo Maga-
lhães – que “regulamenta a cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos no Brasil, instituida pela Lei Federal 
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e fixada para o uso 
da geração hidroelétrica pela Lei Federal nº 9.984, de 
17 de julho de 2000”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 848/03 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “estabelece que nenhum saldo devedor de fi-
nanciamento imobiliário poderá ser superior ao valor 
de mercado do imóvel”. (Apensado: PL 4602/2004) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do PL nº 848/03 e do PL nº 
4.602/04, apensado. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
01/06/2011, 13/07/2011, 03/08/2011 e 10/08/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012
Não deliberado em virtude do início da ordem do dia 
do Plenário, em 25/05/2011
Não deliberado em virtude do início da ordem do dia 
no Plenário, em 08/06/2011 

PROJETO DE LEI Nº 1.204/03 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “aplica à empresa Itaipu Binacional do 
Brasil a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 

não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados João Dado, Pepe Vargas, 
Rui Costa e Vaz de Lima, em 15/06/2011. 
Retirado de pauta, em 06/07/2011
Retirado de pauta a requerimento do Deputado Alfredo 
Kaefer, em 29/06/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, em 
19/10/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Pauderney Avelino e Rui Pal-
meira, contra os votos dos Deputados Audifax, Pedro 
Eugênio e Ricardo Berzoini, em 06/04/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Rui Palmeira e Pauderney 
Avelino, em 09/11/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Rui Palmeira e Vaz de Lima, 
em 27/04/2011
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator, 
em 13/04/2011 e 04/05/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
11/05/2011, 01/06/2011, 24/08/2011, 31/08/2011 e 
26/10/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 14/09/2011, 28/09/2011 
e 28/11/2012
Não deliberado em virtude do início da ordem do dia 
do Plenário, em 25/05/2011
Não deliberado em virtude do início da ordem do dia 
no Plenário, em 08/06/2011 

PROJETO DE LEI Nº 4.376/04 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “altera a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 
2000, para dispor sobre as infrações contra as Leis de 
Finanças Públicas”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária, e, no mérito, pela rejeição. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 700/07 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “estabelece que parte dos recursos captados 
junto ao Fundo Nacional de Segurança Pública seja 
destinado à capacitação e ao reaparelhamento dos 
institutos de criminalística estaduais”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira 
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e orçamentária do Projeto e da Emenda da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 7.192/10 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, 
que “dispõe sobre a criação da Companhia de Desen-
volvimento do Vale do São Francisco – Codevasf – e 
dá outras providências””. (Apensado: PL 7323/2010) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária do PL nº 7.192/10, do PL nº 
7.323/10, apensado, e do Substitutivo da Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 7.713/10 – do Sr. Beto Faro – 
que “dispõe sobre a equiparação de mini e pequenos 
produtores rurais aos agricultores familiares nos con-
tratos de crédito rural com recursos dos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e 
do Centro-Oeste, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária, e, no mérito, pela aprovação. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 7.859/10 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “dispõe sobre a criação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Parauapebas, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 829/11 – da Sra. Mara Gabrilli – 
que “dispõe sobre a distribuição, no âmbito do Sistema 
único de Saúde, de almofadas e colchões utilizados 
na prevenção de úlceras por pressão”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 1.032/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera a Lei nº 8.989 de 24 de fevereiro de 1995, mo-
dificada pela Lei nº 10.754, de 31 de Outubro de 2003, 
para estender a isenção de imposto sobre produtos 
industrializados – IPI – aos veículos utilizados pelos 
oficiais de justiça usados em serviço”. (Apensados: PL 
1361/2011 e PL 3225/2012) 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária 
do PL nº 1.032/11, e dos PL’s nº’s 1.361/11, 3.225/12, 
apensados. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 1.068/11 – do Sr. Ricardo Izar – 
que “altera o § 1º do art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, aumentando de 24 para 28 anos 
o limite de idade para inclusão de dependente univer-
sitário para efeito de apuração da base de cálculo do 
Imposto de Renda da Pessoa Física”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Retirado de pauta a requerimento do deputado Gui-
lherme Campos, em 31/10/2012
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requeri-
mento do Deputado Guilherme Campos, em 09/05/2012 
e 23/05/2012
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Júlio Cesar, em 13/06/2012
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Júnior Coimbra, em 28/03/2012 
Não Deliberado, em 21/11/2012
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/10/2012 e 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 1.327/11 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001, denominada Estatuto da Cidade, para incluir 
critérios de classificação do espaço urbano e rural, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 1.398/11 – do Sr. Marcos Mon-
tes – que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o Pis/Pasep e Cofins incidentes sobre prestação 
de serviços de TV a cabo e internet banda larga e for-
necimento de software”. 
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO. 
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PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 1.718/11 – do Sr. Luiz Argôlo – 
que “dispõe sobre a isenção do Imposto de Importação 
incidente sobre memórias em estado sólido (SSD)”. 
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR. 
PARECER: pela incompatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

PROJETO DE LEI Nº 2.114/11 – do Sr. Rodrigo Maia 
– que “dispõe sobre a isenção de impostos e contri-
buições na importação de equipamentos e materiais 
para uso exclusivo no exercício da profissão de fotó-
grafo e cinegrafista”. 
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA. 
PARECER: a proferir. 

PROJETO DE LEI Nº 3.802/12 – do Sr. Gabriel Guima-
rães – que “dispõe sobre a isenção de pagamento de 
imposto de renda sobre os rendimentos dos depósitos de 
Poupança de pessoas físicas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição. 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/11/2012 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.900/09 – do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS 69/2008) – que “altera a Lei 
nº 11.124, de 16 de junho de 2005, para tornar obri-
gatória a construção de estabelecimento de educação 
infantil nos conjuntos habitacionais de interesse social 
financiados por recursos públicos”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 4.362/12 – da PROCURADO-
RIA-GERAL DA REPÚBLICA – que “altera a Lei nº 
11.415, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe so-
bre as Carreiras do Servidores do Ministério Público 
da União, fixa os valores de sua remuneração e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.363/12 – do Supremo Tribunal 
Federal – que “altera a Lei nº 11.416, de 15 de dezem-
bro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servi-
dores do Poder Judiciário da União, fixa os valores de 
sua remuneração e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-12-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.781/11 – do Senado Federal- 
Sérgio Zambiasi – (PLS 130/2009) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de São Borja, no Estado do Rio 
Grande do Sul”. (Apensado: PL 2262/2011) 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 755/11 – do Sr. Hugo Leal – 
que “proíbe as instituições financeiras de condicionar 
a concessão de financiamentos no âmbito do crédito 
rural à contratação, pelo mutuário, de qualquer moda-
lidade de seguro ou à prestação de qualquer forma de 
reciprocidade”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.588/11 – do Sr. Marcon – que 
“dispõe sobre a aquisição, por órgãos e entidades da 
administração pública federal, de gêneros alimentícios 
produzidos por agricultor familiar ou empreendedor 
familiar rural, mediante alteração do art. 3º da Lei nº 
11.326, de 24 de junho de 2006” 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGENº 

PROJETO DE LEI Nº 4.391/12 – do Sr. Giovani Cherini 
– que “regula o ganho de capital auferido na venda de 
imóvel rural, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGENº 

PROJETO DE LEI Nº 4.504/12 – do Sr. Dr. Grilo – que 
“dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI na aquisição de veículos feita 
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por professores da rede pública municipal, estadual 
ou federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGENº 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 6.271/09 – do Sr. Maurício Trin-
dade – que “dispõe sobre a inclusão obrigatória de 
assistentes sociais nas equipes do programa Saúde 
da Família”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.220/11 – do Senado Federal – 
Gleisi Hoffmann – (PLS 85/2011) – que “altera a Lei nº 
12.340, de 1º de dezembro de 2010, que “dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, sobre 
as transferências de recursos para ações de socorro, 
assistência às vítimas, restabelecimento de serviços 
essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por de-
sastre, e sobre o Fundo Especial para Calamidades 
Públicas, e dá outras providências”, para socorrer agri-
cultores familiares atingidos por desastres naturais”. 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 

PROJETO DE LEI Nº 2.200/11 – do MINISTÉRIO PÚBLI-
CO DA UNIÃO – que “dispõe sobre a criação do quadro 
de pessoal, dos cargos efetivos, dos cargos em comis-
são e das funções de confiança da Escola Superior do 
Ministério Público da União, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.216/12 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região”. 
RELATOR: Deputado OTONIEL LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.219/12 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região”. 
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.223/12 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 

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 TONINHO PINHEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.268/12 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pes-
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 20ª Região”. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO. 

COMISSÃO DE  
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 359/12 Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “solicita seja convocado o Ministro do Esporte, 
José Aldo Rebelo Figueiredo, para prestar esclareci-
mentos a esta Comissão sobre denúncias de irregu-
laridades no Programa Segundo Tempo”. 

REQUERIMENTO Nº 360/12 Dos Srs. Vanderlei Macris 
e Antonio Carlos Mendes Thame – que “solicita seja con-
vocada a Ministra de Estado Chefe da Casa Civil, Gleisi 
Hoffmann e o Ministro de Estado Chefe da Controladoria 
Geral da União, Jorge Hage Sobrinho, nesta Comissão, 
para prestar esclarecimentos acerca dos graves fatos di-
vulgados pela mídia, na qual apontam que a Presidência 
da República destinou verba a jornais que não existem”. 

REQUERIMENTO Nº 367/12 Do Sr. Fernando Francis-
chini – que “requer informações ao Ministro de Estado 
da Educação dos repasses feitos via PNAE/FNDE aos 
municípios que especifica”. 

REQUERIMENTO Nº 368/12 Do Sr. Nelson Bornier – que 
“requer sejam convidados o Senhor Luciano Coutinho 
(Presidente do BNDES), o Senhor Marcos Molina (Di-
retor da Empresa Marfrig Alimentos S/A), representante 
da Comissão de Valores Mobiliários – CVM), represen-
tante do Tribunal de Contas da União e representante 
Ministério Público Federal, para prestarem esclareci-
mentos sobre matéria jornalística publicada pelo jornal 
O Globo, de 22 de novembro de 2012, onde anuncia 
que o BNDES deixará de ganhar 1,2 bilhões de reais 
para poder ajudar a empresa Marfrig Alimentos S/A”. 

REQUERIMENTO Nº 370/12 Dos Srs. Vanderlei Ma-
cris e Antonio Carlos Mendes Thame – que “solicita 
seja convocada a Ministra de Estado Chefe da Casa 
Civil, Gleisi Hoffmann e o Advogado Geral da União, 
Luís Inácio Adams, nesta Comissão, para prestar es-
clarecimentos acerca dos graves fatos divulgados pela 
mídia, na qual a Polícia Federal apontou um forte es-
quema de venda de pareceres técnicos para favorecer 
interesses privados”. 
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REQUERIMENTO Nº 371/12 Dos Srs. Vanderlei Macris 
e Carlos Sampaio – que “requer que seja convidada 
Srª. Rosemary Nóvoa de Noronha, ex-Chefe de Ga-
binete Regional da Presidência da República em São 
Paulo, para comparecer nesta Comissão com vista a 
prestar esclarecimentos acerca dos fatos apurados na 
Operação Porto Seguro, deflagrada pelo Departamento 
de Policia Federal, em 23/11/12”. 

REQUERIMENTO Nº 372/12 Dos Srs. Vanderlei Macris 
e Carlos Sampaio – que “requer que seja convidado 
Sr. José Weber Holanda de Noronha para comparecer 
nesta Comissão com vista a prestar esclarecimentos 
sobre denuncias da Operação Porto Seguro deflagrada 
pelo Departamento de Policia Federal, em 23/11/12”. 

REQUERIMENTO Nº 373/12 Dos Srs. Vanderlei Ma-
cris e Carlos Sampaio – que “requer que seja convida-
do Sr. Rubens Carlos Vieira, Diretor de Infraestrutura 
Aeroportuária da ANAC, para comparecer nesta Co-
missão a fim de prestar esclarecimentos acerca dos 
fatos apurados na Operação Porto Seguro, deflagrada 
pelo Departamento de Policia Federal, em 23/11/12”. 

REQUERIMENTO Nº 374/12 Dos Srs. Vanderlei Macris 
e Carlos Sampaio – que “requer que seja convidado Sr. 
Paulo Rodrigues Vieira, Diretor de Hidrologia afastado 
da Agência Nacional de Águas (ANA), para comparecer 
nesta Comissão com vista a prestar esclarecimentos 
acerca dos fatos apurados na Operação Porto Segu-
ro, deflagrada pelo Departamento de Policia Federal, 
em 23/11/12”. 

REQUERIMENTO Nº 377/12 Do Sr. Mendonça Filho 
– que “convida o Sr. Cyonil da Cunha Borges de Faria 
Jr para prestar depoimento nesta Comissão de Fisca-
lização Financeira e Controle”. 

REQUERIMENTO Nº 378/12 Do Sr. Rubens Bueno – que 
“requer seja convidado o Sr. Mário Lima Júnior, para pres-
tar esclarecimentos a esta Comissão acerca de fatos que 
envolvem a Operação Porto Seguro da Polícia Federal”. 

REQUERIMENTO Nº 379/12 Do Sr. Rubens Bueno 
– que “requer seja convidado o Sr. José Claudio No-
ronha e um representante do Ministério da Educação 
e Cultura para prestar esclarecimentos a esta Comis-
são acerca de fatos que envolvem a Operação Porto 
Seguro da Polícia Federal”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
10/11 – do Sr. Glauber Braga – que “propõe que a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com 
o auxílio do Tribunal de Contas da União e a Contro-

ladoria Geral da União, realize ato de fiscalização e 
controle sobre a aplicação de todos os recursos re-
passados pelo Governo Federal aos Municípios da 
Região Serrana atingidos pela tragédia climática no 
mês de janeiro do corrente ano”. 
RELATOR: Deputado EDSON SANTOS. 

RELATÓRIO FINAL: pelo encerramento e arquivamen-
to, tendo em vista que as ações desenvolvidas alcan-
çaram os objetivos colimados. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
52/11 – do Sr. Vanderlei Macris – que “propõe que a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realize 
ato de fiscalização e controle no Instituto Nacional de 
Reforma Agrária – INCRA integrante da estrutura ad-
ministrativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
com vistas a verificar irregularidades em assentamen-
tos de reforma agrária criados pelo órgão no Estado 
do Pará, no período de 2005 a 2011”. 
RELATOR: Deputado EDSON SANTOS. 

RELATÓRIO PRÉVIO: pela não implementação. 
Vista ao Deputado Vanderlei Macris, em 04/07/2012. 
O Deputado Vaz de Lima apresentou voto em separa-
do em 09/08/2012. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
63/12 – do Sr. Nilson Leitão – que “propõe que a Co-
missão de Fiscalização Financeira e Controle – com 
o auxílio do Tribunal de Contas da União – fiscalize e 
controle os atos do processo de compra do Banco Pa-
namericano pela Caixa Econômica Federal”. 
RELATOR: Deputado EDSON SANTOS. 

RELATÓRIO PRÉVIO: pela não implementação. 
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha e João 
Magalhães, em 07/11/2012. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
91/12 – do Sr. Roberto Freire – que “propõe que a Co-
missão de Fiscalização Financeira e Controle efetue 
ato de fiscalização e controle, com auxílio do Tribunal 
de Contas da União – TCU, para investigar denúncia 
de irregularidades na compra e na gestão do Banco 
Votorantim realizada pelo Banco do Brasil”. 
RELATOR: Deputado EDSON SANTOS. 

RELATÓRIO PRÉVIO: pela não implementação e ar-
quivamento. 
Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha e João 
Magalhães, em 07/11/2012. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
94/12 – do Sr. Rubens Bueno – que “propõe que a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União, realize a fisca-
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lização e controle sobre os atos de gestão praticados 
pela Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras”. 
RELATOR: Deputado SIBÁ MACHADO. 

RELATÓRIO PRÉVIO: pela não implementação. 
Vista ao Deputado João Magalhães, em 21/11/2012. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 

Tema: Discutir o Exame da Ordem dos Advogados 
do Brasil.

Origem: Requerimento nº 43/2012 – Deputado Dr. Grilo

Convidados:

Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior – Assessor Jurídico do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
Reynaldo Arantes – Presidente da Organização dos 
Acadêmicos e Bachareis do Brasil;
Willyan Johnes – Presidente da Ordem dos Bachareis 
do Brasil;
Representante da Fundação Getúlio Vargas – FGV 
(a confirmar). 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 168/12 Do Sr. Sarney Filho – que 
“requer a criação de Grupo de Trabalho, no âmbito des-
sa Comissão, para propor e aprimorar mecanismos e 
instrumentos que garantam e ampliem os espaços de 
participação da sociedade nas fases anteriores e na 
condução do processo de licenciamento ambiental de 
empreendimentos efetiva ou potencialmente poluido-
res, notadamente Usinas Hidrelétricas, Termelétricas 
e Pequenas Centrais Hidrelétricas”. 

REQUERIMENTO Nº 169/12 Do Sr. Arnaldo Jordy – 
que “requer a realização de audiência pública para 
discutir o processo de regulamentação e implantação 
da Logística Reversa, prevista na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, Lei nº 10.335/2010”. 

REQUERIMENTO Nº 170/12 Do Sr. Sarney Filho – 
que “requer a realização de Audiência Pública para 

discutir a avaliação, registro e renovação de registro 
de agrotóxicos”. 

REQUERIMENTO Nº 171/12 Do Sr. Sarney Filho – que 
“requerimento de Informação ao Senhor Ministro da 
Saúde, sobre a concessão de registro para os agrotó-
xicos Singular BR, Acetamiprid CCAB 200 SP e outros, 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 317/11 – do Sr. Antonio Bulhões 
– que “veda a utilização de carvão vegetal produzido 
com matéria-prima oriunda de extrativismo, altera a 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, Código Flo-
restal, e a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Não Deliberado, em 11/07/2012, 17/10/2012, 31/10/2012 
e 14/11/2012 
O Deputado Penna apresentou voto em separado em 
07/08/2012. 
Aprovado requerimento de retirada de pauta do Depu-
tado Fernando Ferro, contra os votos dos Deputados 
Bernardo Santanna de Vasconcellos e Felipe Bornier, 
em 22/08/2012
Aprovado requerimento de retirada de pauta do Depu-
tado Márcio Macêdo, em 09/05/2012
Retirado de pauta a requerimento do Deputado Leo-
nardo Monteiro, em 25/04/2012
Retirado de pauta, de ofício, em 01/06/2011, 16/05/2012, 
19/09/2012 e 21/11/2012 
Vista à Deputada Marina Santanna, em 07/11/2012. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 7.934/10 – da Sra. Fátima Pela-
es – que “torna obrigatória a realização de cursos de 
reutilização e reciclagem do papelão descartado por 
supermercados e distribuidoras varejistas, a egressos 
do sistema prisional e jovens em cumprimento de me-
didas socieducativas”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. 
PARECER VENCEDOR: Parecer Vencedor, Dep. Ber-
nardo Santana de Vasconcellos (PR – MG), pela re-
jeição. 
Aprovado requerimento de retirada de pauta do Depu-
tado Márcio Macêdo, em 30/05/2012
Retirado de pauta, de ofício, em 19/09/2012 e 07/11/2012
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Retirado de pauta, de ofício, pela ausência do relator, 
em 22/08/2012 
Não Deliberado, em 06/06/2012, 11/07/2012, 
17/10/2012, 31/10/2012 e 14/11/2012
Retirado de pauta a pedido do relator, em 27/06/2012 
Vista ao Deputado Paulo Piau, em 04/07/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 868/11 – do Sr. Giovani Cherini 
– que “dispõe sobre a criação de política de desenvol-
vimento do ecoturismo e do turismo sustentável em 
âmbito nacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 16/05/2012. 
O Deputado Leonardo Monteiro apresentou voto em 
separado em 23/05/2012. 
Retirado de pauta de ofício, em 23/05/2012 e 19/09/2012
Retirado de pauta, de ofício, pela ausência do relator 
(LTS), em 22/08/2012
Retirado de pauta devido a ausência do relator (LTS), 
em 09/05/2012 
Aprovado requerimento de adiamento da votação do 
Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, em 
30/05/2012. 
Não Deliberado, em 06/06/2012, 27/06/2012, 
04/07/2012, 11/07/2012 e 17/10/2012 

PROJETO DE LEI Nº 1.908/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “estabelece tratamento diferenciado, 
em relação à incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, a estabelecimentos industriais, 
ou estabelecimentos equiparados a industriais, de 
cujas operações resultem produtos reciclados que 
contenham resíduos sólidos”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela aprovação. 
Não Deliberado, em 06/06/2012, 04/07/2012, 
11/07/2012, 17/10/2012, 31/10/2012 e 14/11/2012
Retirado de pauta a pedido do relator, em 27/06/2012 
Vista à Deputada Marina Santanna, em 22/08/2012. 
A Deputada Marina Santanna apresentou voto em se-
parado em 07/11/2012. 
Aprovado requerimento de retirada de pauta do Depu-
tado Arnaldo Jordy, subscrito pelos Deputados Arnaldo 
Jardim e Leonardo Monteiro, em 21/11/2012
Retirado de pauta, de ofício, em 19/09/2012 e 07/11/2012
Retirado de pauta, devido à ausência do Relator, em 
30/05/2012 

PROJETO DE LEI Nº 3.013/11 – do Sr. Félix Mendon-
ça Júnior – que “institui o Selo Pró-Ar e a certificação 
dos níveis de emissão de dióxido de carbono (CO2) 
por veículos automotores”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 

PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda 1/2012 
da CMADS, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Leonardo Monteiro, em 22/08/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.665/12 – do Sr. Félix Mendon-
ça Júnior – que “cria o Selo Verde Cacau Cabruca”. 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subs-
titutivo 1 da CAPADR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.198/12 – do Sr. Rogério Peni-
nha Mendonça – que “recategoriza a Reserva Biológica 
Marinha do Arvoredo, criada pelo Decreto nº 99.142, 
de 12 de março de 1990, em Parque Nacional Marinho 
do Arvoredo e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 
PARECER: pela aprovação. 

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 ANTÔNIO ROBERTO. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 4472/2012, 
apensado. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 06-12-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.593/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “altera a delimitação da Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural Emílio Einsfeld Filho em 
Santa Catarina e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.609/12 – do Sr. Edson Pimen-
ta – que “altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, 
determinando a implementação, pelos estabelecimen-
tos de ensino da rede pública e privada, de Programa 
de Ecoeficiência”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JORDY. 

PROJETO DE LEI Nº 4.611/12 – do Sr. Junji Abe – que 
“estabelece redução de IPI para produtos adequados 
à economia verde de baixo carbono”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-12-12 
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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 7.525/10 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “dispõe sobre a constituição de reserva 
para fazer frente a eventuais danos ambientais e só-
cio-econômico causados por vazamento de petróleo 
ou de gás natural decorrente de acidente ou falha de 
operação em equipamentos para exploração e produ-
ção de hidrocarbonetos”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 134/12 Do Sr. Arthur Oliveira Maia 
– que “requer a realização de Audiência Pública, com 
a presença de representante indicado pelo Ministério 
de Minas e Energia; de representante indicado pela 
EPE; do Sr. Luís Fernando Viana, representante da 
APINE; do Sr. Dorel Soares Ramos, representante da 
USP; do Sr. Bruno Topel, representante da empresa 
Tecnometal; do Sr. Adriano Duarte Filho, representante 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; do Sr. 
Antônio Grandeiro, representante da empresa Kyocera; 
e do Sr. Maurício Moszkowicz, representante da em-
presa MPX, para discutir sobre a geração de energia 
fotovoltaica no Brasil”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.457/11 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 411/2007) – que “altera a 
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Ci-
dade), e a Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, que 
dispõe sobre o Sistema Financeiro da Habitação, para 
instituir mecanismos de estímulo à instalação de siste-
mas de coleta, armazenamento e utilização de águas 
pluviais em edificações públicas e privadas”. (Apen-
sado: PL 4946/2001 (Apensados: PL 1310/2011, PL 
2750/2003 (Apensados: PL 3322/2004, PL 7074/2006 
(Apensado: PL 4958/2009), PL 1069/2007 (Apensa-
dos: PL 953/2011 e PL 2454/2011), PL 2565/2007, 
PL 7849/2010, PL 682/2011 e PL 1138/2011) e PL 
2874/2011)) 
RELATOR: Deputado GEORGE HILTONº 

PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 2750/2003, do PL 1310/2011, do PL 2874/2011, do 
PL 3322/2004, do PL 7074/2006, do PL 1069/2007, do 
PL 2565/2007, do PL 7849/2010, do PL 682/2011, do 
PL 1138/2011, do PL 4958/2009, do PL 953/2011, do 
PL 2454/2011, e do PL 4946/2001, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 3.672/12 – do Senado Federal 
– Ana Amélia – (PLS 430/2011) – que “acrescenta 
parágrafo único ao art. 5º da Lei nº 9.991, de 24 de 
julho de 2000, para disciplinar a aplicação dos recur-
sos destinados a programas de eficiência energética”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.823/09 – do Sr. João Herrmann 
– que “dispõe sobre parâmetros para a frota automoti-
va nacional, políticas para seu desenvolvimento e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 4928/2009 (Apen-
sados: PL 5885/2009 e PL 7127/2010)) 
RELATOR: Deputado CÉSAR HALUM. 
PARECER: pela rejeição deste, do Substitutivo da 
CMADS, do PL 4928/2009, do PL 5885/2009, e do PL 
7127/2010, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 6.097/09 – do Sr. Cleber Verde 
– que “dispõe sobre as convocações de audiências 
públicas das Distribuidoras de Energia Elétrica e da 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA JÚNIOR. 
PARECER: pela rejeição deste e do Substitutivo da 
CDC. 

PROJETO DE LEI Nº 7.063/10 – do Sr. Raimundo Go-
mes de Matos – que “modifica a Lei nº 10.438, de 26 
de abril de 2002, para acrescentar parágrafo único ao 
art. 25, de modo a ampliar a aplicação de descontos 
especiais nas tarifas de energia elétrica utilizada nas 
atividades de agricultura irrigada e aqüicultura”. (Apen-
sado: PL 580/2011) 
RELATOR: Deputado ADRIANº 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 580/2011, 
apensado, na forma do Substitutivo da CAPADR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.497/11 – do Sr. Zé Silva – que 
“dispõe, no que se refere às unidades consumidoras 
de energia elétrica da classe rural, sobre prazo de 
restabelecimento do fornecimento e acerca da repa-
ração de prejuízos causados por falha do sistema de 
distribuição”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.562/11 – do Sr. Irajá Abreu 
– que “dispõe sobre incentivos fiscais à utilização da 
energia solar em residências e empreendimentos”. 
(Apensado: PL 3097/2012) 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLINº 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 3097/2012, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.048/11 – do Sr. Dr. Aluizio – que 
“prevê medidas para estimular a geração de energia 
de pequeno porte e de fontes alternativas”. 
RELATOR: Deputado PADRE JOÃO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Fernando Ferro, em 21/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.403/12 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “dispõe sobre a oneração de direitos mi-
nerários, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCOS MONTES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.848/12 – do Sr. Osmar Ser-
raglio – que “altera § 3º do art. 1º da Lei nº 8.001, de 
13 de março de 1990, que “ Define os percentuais da 
distribuição da compensação financeira de que trata a 
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989 e dá outras 
providências””. 
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.301/12 – do Sr. Laercio Oliveira 
– que “altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SOUZA. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.109/12 – do Sr. Laercio Oliveira 
– que “institui o Programa Nacional de Conservação, 
Uso Racional e Reaproveitamento das Águas”. 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLINº 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-12-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.581/12 – do Sr. João Pizzolat-
ti – que “institui benefício fiscal para operações com 
coque de fundição nacional”. 
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO FARIA. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE 
DEFESA NACIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 189/12 Do Sr. Roberto de Lucena 
– requeiro, nos termos do Artigo 32, XV do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, que esta Comis-
são acompanhe junto ao Itamaraty as providências 
tomadas acerca da prisão de missionários brasileiros 
no Senegal. 

REQUERIMENTO Nº 190/12 Do Sr. Claudio Cajado 
– que solicita realização de Audiência Pública com a 
presença dos expositores nominados, para discussão 
do Projeto de Lei n° 4373 de 2012, Extingue o Quadro 
Especial de Terceiros-Sargentos do Exército, cria o 
Quadro Especial de Terceiros-Sargentos e Segundos 
– Sargentos do Exército e dispõe sobre a promoção 
de soldados estabilizados à graduação de cabo. 

REQUERIMENTO Nº 191/12 Do Sr. Geraldo Thadeu 
– requer a realização de Audiência Pública para de-
bater a atual situação do Parlamento do MERCOSUL, 
em especial em relação ao Paraguai e à adesão da 
Venezuela. 

REQUERIMENTO Nº 192/12 Da Sra. Perpétua Almeida 
– requer a aprovação de missão oficial da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), 
a fim de conhecer e de verificar, no Líbano, o funcio-
namento do papel do Brasil no comando da Força Ta-
refa Marítima (MTF) – parte integrante da missão das 
Nações Unidas para o Líbano (UNIFIL). 

REQUERIMENTO Nº 193/12 Dos Srs. Perpétua Almeida 
e Augusto Carvalho – que “requer que esta Comissão 
convide até 3 (três) funcionários do Parlamento Eu-
ropeu para virem a Brasília em visita técnica de uma 
semana, sem ônus para a Câmara dos Deputados, a 
fim de conhecerem os trabalhos desta Casa e da Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. 

REQUERIMENTO Nº 194/12 Do Sr. Carlos Zaratti-
ni – requer seja enviado a essa Comissão cópia do 
Memorando de Entendimento sobre Cooperação em 
Sistemas Marítimos assinado pela Marinha do Brasil e 
a Real Marinha Britânica em 27 de setembro de 2012. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 246/12 – do Poder Executivo – que 
“submete à consideração do Congresso Nacional o 
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Texto da Convenção sobre a Conservação das Espé-
cies Migratórias de Animais Silvestres (CMS), assinado 
em Bonn, em 23 de junho de 1979”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.292/11 – do Sr. Gean Loureiro 
– que “regula as ações de Polícia Administrativa exer-
cida pelas Polícias Militares no exercício da Polícia 
Ostensiva e da Preservação da Ordem Pública, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 
PARECER: pela aprovação, nos termos do Substitutivo 
adotado na Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.034/11 – do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “dispõe sobre a assistência internacional 
prestada pelo Brasil sobre matéria de valoração adu-
aneira e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO DE LUCENA. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 11h 

A – Audiência Pública: 

Tema:

Discutir o Projeto de Lei nº 3722 de 2012, que disciplina 
as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação 
de armas de fogo e munições.

Convidados:

– ALMIR LAUREANO – Vice-Presidente do Conselho 
Nacional de Segurança Pública (CONASP), represen-
tando o Ministério da Justiça;
– Coronel ACHILES SANTOS JACINTO FILHO – As-
sessor da Diretoria de Assuntos Controlados do Exér-
cito, representando o Ministério da Defesa;
– ALBERTO FRAGA – Ex-Deputado e Coronel da Re-
serva da Polícia Militar do Distrito Federal
– BENÉ BARBOSA – Presidente do Movimento Viva 
Brasil
– SALÉSIO NUHS – Presidente da Associação Nacio-
nal da Indústria de Armas e Munições
– Autor do Requerimento nº 167/2012, do Deputado 
Cláudio Cajado (DEM/BA) 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE 

DEFESA NACIONAL 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 

Tema:

“As políticas agrícolas no âmbito do MERCOSUL, em 
especial em relação ao trigo”.

Convidados:

BENEDITO ROSA DO ESPÍRITO SANTO – Diretor 
de Assuntos Comerciais da Secretaria de Relações 
Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento;(confirmado)
Ministro ORLANDO LEITE RIBEIRO – Chefe da Divi-
são de Agricultura e Produtos de Base do Ministério 
das Relações Exteriores; (confirmado)
Embaixador SÉRGIO SILVA DO AMARAL – Presi-
dente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo 
– ABITRIGO;(confirmado)
JOÃO PAULO KOSLOVSKI – Presidente da Organiza-
ção das Cooperativas do Estado do Paraná – OCEPAR, 
representará a Fecoagro/RS;(confirmado) e
GILBERTO BORGO – Presidente da Associação das 
Empresas Cerealistas do Estado do Rio Grande do 
Sul – ACERGS.(não virá)
Autores do Requerimento nº 268/2012:
Deputados Eduardo Sciarra – PSD/PR – Luis Carlos 
Heinze – PP/RS e Moreira Mendes – PSD/RO (CA-
PADR)
Autor do Requerimento nº 185/2012 – Deputado Eleu-
ses Paiva – PSD/SP (CREDN)

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM-
BATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 14h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 183/12 Do Sr. Efraim Filho – que 
“solicita seja convocado a comparecer à Comissão o 
Senhor Luís Inácio Lucena Adams, Advogado-Geral 
da União, a fim de prestar esclarecimentos acerca do 
envolvimento de membro da AGU entre os indiciados 
pela Polícia Federal na Operação Porto Seguro”. 

REQUERIMENTO Nº 184/12 Do Sr. Efraim Filho – que 
“solicita sejam convidados a comparecer à Comissão, 
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a fim de prestarem esclarecimentos sobre a Operação 
Porto Seguro, da Polícia Federal, os senhores Cyonil 
da Cunha Borges de Faria Júnior, Rubens Carlos Viera, 
Paulo Rodrigues Viera e José Weber Holanda Alves”. 

REQUERIMENTO Nº 185/12 Do Sr. Onyx Lorenzo-
ni – que “solicita a convocação do Ministro-Chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, Sr. Gil-
berto Carvalho, para prestar esclarecimentos sobre os 
fatos relacionados à operação Porto Seguro”. 

REQUERIMENTO Nº 187/12 Do Sr. Onyx Lorenzoni – que 
“solicita a convocação do Advogado-Geral da União, Sr. 
Luis Inácio Lucena Adams, para prestar esclarecimentos 
sobre os fatos relacionados à operação Porto Seguro”. 

REQUERIMENTO Nº 188/12 Do Sr. Onyx Lorenzoni – 
que “solicita a convocação da Ministra-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, Sra. Gleisi Hoffmann, 
para prestar esclarecimentos sobre os fatos relaciona-
dos à operação Porto Seguro”. 

REQUERIMENTO Nº 190/12 Do Sr. Delegado Protóge-
nes e outros – que “requer a realização de Audiência 
Pública para discutir o Projeto de Reestruturação Sa-
larial da carreira da Polícia Militar do Distrito Federal; 
do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e da 
Polícia Civil do Distrito Federal. “ 

REQUERIMENTO Nº 191/12 Do Sr. Onyx Lorenzoni – 
que “convida a Sra. Rosemary Nóvoa de Noronha para 
prestar depoimento nesta Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado”. 

REQUERIMENTO Nº 192/12 Do Sr. Efraim Filho – 
que “requer sejam solicitadas ao Ministro de Estado 
da Justiça informações acerca das entradas e saídas 
do país realizadas pela senhora Rosemary Nóvoa 
de Noronha, ex-chefe de gabinete da Presidência da 
República em São Paulo durante o exercício de suas 
atividades profissionais”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.251/06 – do Poder Executi-
vo – que “altera o art. 63 e parágrafo único da Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Pe-
nal”. (Apensado: PL 4.211/2008) 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição da Emenda nº 1/2007, apresentada na 
CSPCCO, e do PL 4.211/2008, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.341/07 – do Senado Federal 
– Demóstenes Torres – (PLS 139/2007) – que “altera 
o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – 
Código de Processo Penal, para dar novo tratamento 

ao instituto da fiança no processo penal e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3.027/2008) 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 
PARECER: pela prejudicialidade deste e do PL 
3.027/2008, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Francischini 
e Keiko Ota, em 28/3/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.929/11 – da Comissão Especial 
destinada a promover estudos e proposições de políti-
cas públicas e de Projetos de Lei destinados a comba-
ter e prevenir os efeitos do Crack e de outras drogas 
ilícitas. – que “altera a Lei nº 11.343, 23 de agosto de 
2006, para impedir a utilização de bens apreendidos 
de traficantes, cuja origem não for comprovada”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO. 
PARECER: pela rejeição. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.445/98 – do Sr. Feu Rosa – 
que “revoga a Lei nº 7.960, de 1989 que dispõe sobre 
prisão temporária”. (Apensado: PL 2.857/2000) 
RELATOR: Deputado MARLLOS SAMPAIO. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 2.857/2000, 
apensado. 
A Deputada Keiko Ota apresentou voto em separado 
em 31/10/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 604/11 – do Sr. Manoel Junior – 
que “dispõe sobre a Política de Prevenção à Violência 
contra os Profissionais do Magistério Público e Privado 
e dá outras providências”. (Apensados: PLs 732/2011 
(Apensado: PL 3.189/2012), 1.225/2011 e 3.273/2012) 
RELATOR: Deputado MARLLOS SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs 732/2011, 
1.225/2011, 3.273/2012 e 3.189/2012, apensados, 
com substitutivo. 
Os Deputados Keiko Ota e Junji Abe apresentaram 
votos em separado. 
Vista à Deputada Keiko Ota, em 15/6/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 1.903/11 – do Sr. João Campos 
– que “acrescenta incisos e altera a redação do caput 
do art. 322, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal, possibilitando 
à autoridade policial conceder fiança aos autores de 
crimes punidos com detenção, independente do má-
ximo da pena cominada à infração”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO BETHLEM. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.053/11 – do Sr. Hugo Leal – 
que “altera dispositivos do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e da Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, para 
instituir a pena de recolhimento domiciliar, extinguir o 
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regime de albergamento, modificar o sistema progressi-
vo de cumprimento de pena e os requisitos à obtenção 
do livramento condicional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá, De-
legado Protógenes e Lourival Mendes, em 22/8/2012. 
A Deputada Keiko Ota apresentou voto em separado 
em 22/8/2012. 

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”. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.791/11 – do Sr. Weverton 
Rocha e outros – que “concede anistia aos policiais 
e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, da 
Bahia, do Ceará, do Maranhão, do Mato Grosso, de 
Minas Gerais, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do 
Rio Grande do Norte, de Rondônia, de Roraima, de 
Santa Catarina, de Sergipe, do Tocantins e do Distrito 
Federal punidos por participar de movimentos reivin-
dicatórios”. (Apensados: PLs 3.103/2012, 3.424/2012, 
3.579/2012, 3.635/2012, 3.666/2012 e 4.147/2012) 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs 3.103/12, 
3.424/12, 3.579/12, 3.635/12, 3.666/12 e 4.147/12, 
apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.801/11 – do Sr. Luiz Argôlo 
– que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003 – Estatuto do Desarmamento, para dispor sobre 
armas menos letais”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 11/7/2012. 
O Deputado Nazareno Fonteles apresentou voto em 
separado em 31/10/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.243/12 – do Sr. Roberto de Lu-
cena – que “acrescenta artigo à Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e dá outras providências” tipificando 
como crime a exposição de criança ou adolescente a 
perigo em certas circunstâncias”. 
RELATORA: Deputada KEIKO OTA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Pastor Eurico, em 7/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.468/12 – do Sr. Claudio Caja-
do – que “revoga os incisos I e III do art. 122 da Lei nº 
7.210, de 11 de junho de 1984 – Lei de Execução Penal”. 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista à Deputada Dalva Figueiredo, em 13/6/2012. 
A Deputada Dalva Figueiredo apresentou voto em se-
parado em 26/6/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.481/12 – do Sr. Alexandre Leite 
– que “dispõe sobre uso de explosivos na destruição 
ou rompimento de obstáculo para o crime de Furto e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Vanderlei Siraque, em 22/8/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.801/12 – da Sra. Bruna Furlan – 
que “modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, tipi-
ficando a infração de interferência em operação policial”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Alexandre Leite, em 7/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 4.471/12 – do Sr. Paulo Teixei-
ra e outros – que “altera os arts. 161, 162, 164, 165, 
169 e 292 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941- Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Enio Bacci, Hugo Leal, 
João Campos e Nazareno Fonteles, em 28/11/2012. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.902/11 – do Poder Executivo – 
que “altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo Penal, para dispor sobre a 
medida cautelar de indisponibilidade de bens, direitos e 
valores; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal; e altera as Leis nº 9.613, de 3 de 
março de 1998, e nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela aprovação, com duas emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 4.366/12 – do Poder Executivo – 
que “cria cargos nas Carreiras de Delegado de Polícia 
e de Polícia Civil do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

VOTAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 5.618/05 – do Sr. Durval Orlato 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão 
de vigia e dá outras providências”. (Apensados: PLs 
7.456/2006 e 7.741/2010) 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
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PARECER: pela aprovação deste e dos PLs 7.456/06 
e 7.741/10, apensados, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá e 
Ronaldo Fonseca, em 10/8/2011. 
O Deputado Ronaldo Fonseca apresentou voto em 
separado em 17/8/2011. 

DISCUSSÃO

INDICAÇÃO Nº 912/11 – da Sra. Sandra Rosado – que 
“sugere à Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado a criação de uma Subcomissão 
Especial ou Grupo de Trabalho para apreciar os pro-
blemas de violência no Brasil e elaborar proposição 
legislativa, coibindo a prática de atos nocivos e aten-
tatórios ao cidadão e ao Estado”. 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.131/02 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, no que se refere aos instrumentos do crime”. 
RELATOR: Deputado ENIO BACCI. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda nº1 
da CDC. 
Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 28/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 1.046/07 – do Sr. Maurício Trin-
dade – que “dispõe sobre a acessibilidade aos méto-
dos contraceptivos nos presídios em todo o território 
nacional”. 
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.726/10 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre o acesso de autoridades 
às informações relativas à localização de aparelhos 
de telefonia celular”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.971/10 – do Sr. Milton Monti – 
que “acrescenta o inciso XI ao art. 6º, da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o regis-
tro, posse e comercialização de armas de fogo e mu-
nição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, 
define crimes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDIO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 
O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 22/5/2012. 
Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 11/7/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 669/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “dispõe sobre a aquisição, no âmbito das admi-
nistrações das unidades prisionais, de alimentos pro-
duzidos pela agricultura familiar”. 

RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda nº 1, 
apresentada na Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, com emenda. 
Vista ao Deputado João Campos, em 11/7/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 997/11 – do Sr. Duarte Noguei-
ra – que “altera a Lei nº 10.826 de 22 de dezembro 
de 2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Ar-
mas – Sinarm, para obrigar, na marcação de fábrica, 
o uso de “Chip” contendo os dados de identificação 
e segurança das armas de fogo”. (Apensados: PLs 
1.697/2011 e 2.516/2011) 
RELATOR: Deputado FERNANDO FRANCISCHINI. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs 1.697/2011 
e 2.516/2011, apensados, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Hugo Leal, em 7/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 1.360/11 – do Sr. Rodrigo de Cas-
tro – que “altera as Leis nº 9.613, de 03 de março de 
1998; nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; e nº 10.201, 
de 14 de fevereiro de 2001, para ampliar as fontes de 
recursos e itens de cobertura do Fundo Nacional de 
Segurança Pública; e destacar, aos municípios, parte 
dos recursos para aplicação direta em projetos locais 
de segurança pública”. (Apensado: PL 1557/2011) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 1.557/2011, 
apensado, com substitutivo. 

Vista à Deputada Keiko Ota, em 28/3/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 1.754/11 – do Sr. Ronaldo Be-
nedet – que “altera, inclui e revoga dispositivos na Lei 
nº 8.906, de 4 de julho de 1994; revoga dispositivo da 
Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997; e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação, com 4 emendas. 
Os Deputados Nazareno Fonteles e Keiko Ota apre-
sentaram votos em separado. 
Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 23/5/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 1.889/11 – do Sr. Washington 
Reis – que “altera dispositivos do Decreto-lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
para dispor sobre a apreensão, arrecadação e destina-
ção de bens do acusado”. (Apensado: PL 1.904/2011) 
RELATOR: Deputado MARLLOS SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 1.904/11, apensado. 
Vista ao Deputado Vanderlei Siraque, em 9/5/2012. 
O Deputado Vanderlei Siraque apresentou voto em 
separado em 16/5/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.282/11 – do Sr. Nelson Bor-
nier – que “torna obrigatório a utilização de detectores 
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de metal nos estádios de futebol que especifica e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado João Campos, em 5/9/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.648/11 – do Sr. Jorginho Mello 
– que “dispõe sobre a instalação de equipamentos de 
vigilância nas arenas multiuso, ginásios e estádios de fu-
tebol, credenciados para a realização de jogos oficiais”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 5/9/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.753/11 – do Sr. Luciano Cas-
tro – que “proíbe o uso de embalagens de alumínio no 
acondicionamento de alimentos em estabelecimentos 
penitenciários”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLONº 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Enio Bacci, em 5/9/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.834/11 – do Sr. Manoel Junior 
– que “estabelece prioridade para atendimento, com 
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, de 
projetos de prevenção à criminalidade que articulem 
as comunidades com os órgãos de segurança pública”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO BETHLEM. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.372/12 – do Sr. Paulo Foletto 
– que “dispõe sobre a escolta durante o transporte de 
explosivos em rodovias e ferrovias federais”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
O Deputado Pastor Eurico apresentou voto em sepa-
rado em 22/8/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.408/12 – da Sra. Erika Kokay 
– que “aumenta para trinta por cento o percentual de 
policiais militares femininos na Polícia Militar do Dis-
trito Federal”. 
RELATORA: Deputada KEIKO OTA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.667/12 – do Sr. Romero Ro-
drigues – que “dispõe sobre a identificação de explo-
sivos”. (Apensado: PL 4.512/2012) 
RELATOR: Deputado JUNJI ABE. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 4.512/2012, 
apensado, com substitutivo. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Reunião Deliberativa: 

Discussão dos pontos divergentes na interpretação 
da Lei Complementar nº 141, de 2012, em relação às 
despesas passíveis de serem computadas no mínimo 
constitucional de saúde, apontados pelo Relator do 
Orçamento no Parecer Preliminar aprovado pela Co-
missão Mista de Orçamento, com o objetivo de definir 
a posição da Comissão de Seguridade Social e Família 
em relação à questão, tendo em vista o prazo para a 
aprovação da Lei Orçamentária. 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 277/12 Do Sr. Dr. Paulo César 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
discussão do Projeto de Lei nº 2.431, de 2011 que 
proíbe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 
vetar a produção e comercialização dos anorexígenos: 
sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 277/05 – do 
Sr. Leonardo Mattos – que “estabelece critérios para 
a concessão de aposentadoria aos segurados porta-
dores de deficiência na forma do artigo 201, § 1º da 
Constituição Federal”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 
PARECER: pela aprovação do Substitutivo do Senado 
Federal ao PLP 277/2005. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.877/04 – do Senado Federal – 
Comissão Parlamentar de Inquérito – “ONGs” – (PLS 
7/2003) – que “dispõe sobre o registro, fiscalização 
e controle das Organizações Não-Governamentais e 
dá outras providências”. (Apensados: PL 3841/2004, 
PL 2312/2003, PL 3982/2004, PL 4574/2004, PL 
4259/2004, PL 611/2007, PL 644/2007 (Apensados: 
PL 2730/2011, PL 3328/2012 e PL 3583/2012), PL 
1880/2007, PL 2118/2007, PL 4366/2008 (Apensa-
do: PL 385/2011), PL 4507/2008, PL 5070/2009, PL 
5950/2009, PL 2764/2011 e PL 2864/2011) 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2312/2003, 
do PL 3841/2004, do PL 3982/2004, do PL 4259/2004, 
do PL 4574/2004, do PL 611/2007, do PL 644/2007, do 
PL 1880/2007, do PL 2118/2007, do PL 4366/2008, do 
PL 4507/2008, do PL 5070/2009, do PL 5950/2009, do 
PL 2764/2011, do PL 2864/2011, do PL 2730/2011, do 
PL 3328/2012, do PL 3583/2012, e do PL 385/2011, 
apensados, com substitutivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.574/07 – da Comissão de 
Legislação Participativa – (SUG 24/2007) – que “cria 
Centros de Saúde nos estabelecimentos prisionais com 
mais de 100 presos e prevê atendimento em ambula-
tório na própria unidade prisional por profissionais de 
saúde nas prisões com até 100 detentos”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Amauri Teixeira e Eleu-
ses Paiva, em 21/03/2012. 
O Deputado Amauri Teixeira apresentou voto em se-
parado em 27/03/2012. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.486/07 – do Sr. Antônio Ro-
berto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da assis-
tência social às populações de áreas inundadas e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela aprovação. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.836/07 – do Senado Federal – 
Cícero Lucena – (PLS 28/2007) – que “altera o § 1º do 
art. 19-I da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
incluído pela Lei nº 10.424, de 15 de abril de 2002, 
para acrescentar ao Sistema Único de Saúde – SUS o 
fornecimento de medicamentos de uso continuado não 
sujeitos a controle especial, entre outros, necessários 
ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio”. 
(Apensados: PL 3054/2008 e PL 960/2011 (Apensado: 
PL 3383/2012)) 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 3054/2008, do 
PL 960/2011, e do PL 3383/2012, apensados. 
Vista ao Deputado Walter Tosta, em 19/10/2011. 
O Deputado Walter Tosta apresentou voto em separa-
do em 26/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 5.899/09 – do Senado Federal 
– Kátia Abreu – (PLS 109/2007) – que “altera a Lei nº 
9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regula o § 7º do 
art. 226 da Constituição Federal, que trata do plane-
jamento familiar, estabelece penalidades e dá outras 
providências, para incluir o câncer de próstata entre 
as doenças cujo controle e prevenção devem integrar 
o programa de atenção integral à saúde masculina 
no âmbito do Sistema Único de Saúde e assegurar o 
oferecimento de aconselhamento genético nos casos 
em que haja indicação clínica”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 

PARECER: pela aprovação. 
O Deputado Osmar Terra apresentou voto em sepa-
rado em 05/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 6.820/10 – do Senado Federal 
– Ideli Salvatti – (PLS 51/2007) – que “altera a Lei nº 
6.259, de 30 de outubro de 1975, para garantir o ofe-
recimento de vacinação antipapilomavírus humano 
(HPV) à população”. (Apensados: PL 5694/2009 (Apen-
sado: PL 7551/2010), PL 449/2011, PL 1430/2011, PL 
3964/2012, PL 4483/2012 e PL 4540/2012) 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 4483/2012, do PL 7551/2010, do PL 5694/2009, 
do PL 449/2011, do PL 1430/2011, do PL 3964/2012, 
e do PL 4540/2012, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 7.487/10 – do Senado Federal – 
Sibá Machado – (PLS 238/2003) – que “altera a Lei nº 
7.986, de 28 de dezembro de 1989, que “regulamenta 
a concessão do benefício previsto no art. 54 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá ou-
tras providências”, para permitir o reconhecimento da 
condição de beneficiário mediante prova testemunhal”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 7.787/10 – do Senado Federal 
– Papaléo Paes – (PLS 516/2009) – que “revoga o art. 
1.520 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, (Có-
digo Civil), para excluir a possibilidade de extinção da 
punibilidade criminal pelo casamento”. 
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.792/10 – do Senado Federal 
– Inácio Arruda – (PLS 417/2009) – que “acrescenta 
art. 143-A à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
dispor sobre aposentadoria por idade de repentistas, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.797/10 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 293/2009) – que “altera o art. 151 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que “dispõe sobre 
os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá 
outras providências”, para incluir o lúpus e a epilepsia 
entre as doenças cujos portadores são dispensados 
de cumprir prazo de carência para usufruir dos benefí-
cios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.784/11 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 105/2008) – que “altera a Lei nº 
7.853, de 24 de outubro de 1989, para inserir o in-
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centivo ao empreendedorismo entre as medidas de 
apoio às pessoas com deficiência e para atualizar a 
terminologia da lei relativa a essa clientela”. (Apensa-
do: PL 1873/2011) 
RELATOR: Deputado WALTER TOSTA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1873/2011, 
apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 31/10/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.251/12 – do Senado Federal 
– Paulo Bauer – (PLS 416/2011) – que “altera a Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
os planos de beneficios da Previdência Social, para 
estabelecer o pagamento em dobro do salário-família 
à segurada do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) com filho com idade de zero a 6 (seis) anos”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.525/12 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 66/2010) – que “concede 
pensão especial aos ex-servidores da extinta Superin-
tendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), 
afetados por doença grave em decorrência de conta-
minação pelo dicloro-difenil-tricloroetano”. 
RELATOR: Deputado VITOR PAULO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 22/07 – do Sr. Dr. Rosinha – que 
“estabelece o Código Nacional de Direitos dos Usuá-
rios das Ações e dos Serviços de Saúde e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, com as modifica-
ções presentes nas três emendas apresentadas na 
Comissão de Defesa do Consumidor e as emendas 
apresentadas em anexo. 
Vista conjunta aos Deputados Darcísio Perondi, Eleuses 
Paiva, Marcus Pestana e Saraiva Felipe, em 25/04/2012. 
O Deputado Saraiva Felipe apresentou voto em sepa-
rado em 20/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 664/07 – do Sr. Manoel Junior 
– que “obriga as empresas privadas que operem Pla-
nos de Assistência à Saúde a disporem de centrais 
de atendimento funcionando durante as 24 (vinte e 
quatro) horas do dia”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.683/07 – do Sr. Dr. Ubiali – 
que “dispõe sobre a adição de ácido fólico no açúcar”. 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 2.421/07 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “dispõe sobre a responsabilização das to-
madoras de serviços terceirizados pela expedição de 
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP – em favor 
de trabalhadores sujeitos a aposentadoria especial e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 4.312/08 – do Sr. Dr. Ubiali – 
que “acrescenta disposição à Lei nº 10.216, de 6 de 
abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direi-
tos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.857/09 – da Sra. Sueli Vidigal – 
que “autoriza o Poder Executivo Federal, em articulação 
com os municípios sedes das regiões administrativas, 
a criar clínicas públicas para dependentes químicos de 
álcool e drogas”. (Apensado: PL 6644/2009 (Apensado: 
PL 7704/2010 (Apensado: PL 623/2011))) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 7704/2010, e 
do PL 623/2011, apensados, com substitutivo, e pela 
aprovação parcial do PL 6644/2009, apensado. 
Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 31/10/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 6.892/10 – do Sr. Roberto San-
tiago – que “altera o art. 20 da Lei nº 8.742, de 07 de 
dezembro de 1993, que dispõe sobre a Organização 
da Assistência Social, e dá outras providências”. (Apen-
sados: PL 7774/2010, PL 723/2011 e PL 890/2011) 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 7774/2010, e 
do PL 890/2011, apensados, e pela aprovação do PL 
723/2011, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 6.939/10 – do Sr. João Dado – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 1.609 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil; 
acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 8.560, 
de 29 de dezembro de 1992, que regula a investigação 
de paternidade dos filhos havidos fora do casamento 
e dá outras providências; e acrescenta parágrafo ao 
art. 26, da Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.201/10 – do Sr. Ricardo Ber-
zoini e outros – que “altera o art. 47 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, para dispor sobre a reabilitação 
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profissional no caso de recuperação da capacidade de 
trabalho do aposentado por invalidez”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO CARVALHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.647/10 – do Sr. Milton Monti 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão 
de Terapeuta Ocupacional e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada SUELI VIDIGAL. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Sueli Vidigal (PDT – ES), pela aprovação deste, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.855/10 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão 
de Psicopedagogo com abertura para atuação nas 
especificidades tangentes à Qualidade da Humaniza-
ção Hospitalar em Setores Infantis e à Preservação de 
Incapacidade Proteção à Independência de Idosos”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 28/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 7.898/10 – do Sr. Manoel Junior 
– que “acrescenta alínea “h” ao inciso II do art. 8º da 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para per-
mitir a dedução, na declaração do Imposto de Renda, 
das despesas com medicamentos para uso próprio de 
aposentados e pensionistas com idade igual ou supe-
rior a sessenta anos”. 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7/11 – do Sr. Weliton Prado – que 
“determina que os órgãos competentes construam gi-
násios poliesportivos específicos para o paradesporto 
e lazer das pessoas portadoras de deficiências e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subs-
titutivo da Comissão de Turismo e Desporto. 

PROJETO DE LEI Nº 117/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“altera dispositivos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistên-
cia Social e dá outras providências, para elevar para 
½ (meio) salário mínimo per capita para concessão do 
benefício de prestação continuada e dos benefícios 
eventuais”. (Apensados: PL 130/2011, PL 289/2011, 
PL 747/2011, PL 911/2011 (Apensados: PL 1389/2011 
e PL 1629/2011), PL 2238/2011, PL 561/2011, PL 
2543/2011 e PL 3035/2011) 
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 130/2011, do 
PL 289/2011, do PL 747/2011, do PL 2238/2011, do 
PL 2543/2011, do PL 3035/2011, e do PL 1629/2011, 

apensados, com substitutivo, e pela rejeição do PL 
561/2011, do PL 911/2011, e do PL 1389/2011, apen-
sados. 

PROJETO DE LEI Nº 184/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “institui a “Fila Zero” para realização de exames de 
radioterapia, quimioterapia e ressonância magnética, 
no atendimento aos pacientes dos hospitais públicos 
e dos conveniados com o Sistema Único de Saúde – 
SUS”. (Apensado: PL 1617/2011) 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 1617/2011, 
apensado. 

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”. 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 565/11 – do Sr. Lindomar Gar-
çon – que “dispõe sobre a internação de pacientes 
em estado grave na rede privada de hospitais, quan-
do solicitado por médico do SUS – Sistema Único de 
Saúde, em caso de não haver vaga na rede pública”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO DE LUCENA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Dr. Paulo César, em 11/04/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 648/11 – do Sr. Eduardo Barbosa 
– que “altera os arts. 16, 75 e 77 da Lei nº 8.213, de 
1991, que “dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências””. (Apen-
sado: PL 771/2011) 
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 771/2011, 
apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 07/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 730/11 – da Sra. Gorete Pereira 
– que “altera a lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, 
que “dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que 
assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o 
seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS””. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 854/11 – do Sr. Jonas Donizette 
– que “torna obrigatória a presença de profissional de 
saúde em todas as escolas, públicas e privadas e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 1.118/11 – do Sr. Eduardo Barbo-
sa – que “acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei 
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para estabelecer 
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que a pessoa com deficiência seja considerada idosa 
com idade igual ou superior a quarenta e cinco anos”. 
RELATORA: Deputada MARA GABRILLI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.265/11 – do Sr. Alessandro 
Molon – que “dá nova redação ao art. 132 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que “Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente”, acrescentan-
do parágrafos para definir quantidade e distribuição 
dos Conselhos Tutelares”. (Apensado: PL 1552/2011) 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1552/2011, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.313/11 – do Sr. Ricardo Tripo-
li – que “institui o Programa Cidade Amiga do Idoso”. 
RELATORA: Deputada CELIA ROCHA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 1.823/11 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “assegura à mulher, na condição de chefe 
de família o direito de aquisição de terras públicas”. 
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista à Deputada Jandira Feghali, em 04/04/2012. 

A Deputada Jandira Feghali apresentou voto em se-
parado em 17/04/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 1.962/11 – da Sra. Teresa Su-
rita – que “altera a Lei nº 12.462, de 5 de agosto de 
2011, para obrigar a contratada no âmbito do Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC a apli-
car 1% do valor total do contrato em projetos sociais 
sustentáveis para crianças, adolescentes e jovens da 
comunidade do entorno da obra”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Amauri Teixeira, em 30/05/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.016/11 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de farmácias e 
drogarias a disponibilizarem gratuitamente balanças 
em seus estabelecimentos”. 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 
PARECER: pela rejeição. 

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”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 05/09/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.151/11 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de 
placa informando os números do Disque Denúncia Na-
cional de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças 
e Adolescentes (Disque 100)”. 
RELATORA: Deputada CELIA ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

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 ALEXANDRE ROSO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 31/10/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.949/11 – dos Srs. Antonio Brito 
e Benedita da Silva – que “altera a Lei nº 8.742, de 7 
de dezembro de 1993, para dispor sobre a responsa-
bilidade de normatizar e padronizar a identidade visu-
al do Sistema Único de Assistência Social – SUAS”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.965/11 – do Sr. Rogério Car-
valho – que “institui o Vale-Transporte Social, visando 
garantir o direito à mobilidade urbana da população e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 3.041/11 – do Sr. Alessandro 
Molon – que “determina a comunicação compulsória 
ao Ministério Público, por parte dos estabelecimentos 
de ensino, de ato de matrícula ou transferência de 
menor de idade cuja paternidade não esteja definida”. 
RELATORA: Deputada CELIA ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.224/12 – do Sr. Enio Bacci – 
que “acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 
10.048, de 08 de novembro de 2000 que dá prioridade 
de atendimento às pessoas que especifica e dá out-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.377/12 – do Sr. Romero Rodri-
gues – que “torna obrigatória a afixação de cartazes 
para a divulgação do número telefônico da Central de 
Atendimento à Mulher – Ligue 180 – em estabeleci-
mentos públicos”. 
RELATORA: Deputada CELIA ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.471/12 – do Sr. Fernando Jor-
dão – que “concede anistia para as Santas Casas de 
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Misericórdia, entidades hospitalares sem fim econômico, 
hospitais de natureza religiosa e entidades de saúde de 
reabilitação física de deficientes sem fins lucrativos, que 
tenham débitos de tributários e previdenciários e com o 
Fundo Nacional de Saúde”. (Apensado: PL 4342/2012) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 4342/2012, apensado. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.804/12 – do Sr. Giovani Che-
rini – que “regulamenta a profissão de Naturólogo”. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-12-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 826/07 – do Sr. Fernando Coru-
ja – que “proíbe a industrialização e comercialização 
de produtos alimentícios em cuja composição conste 
gordura transaturada”. (Apensados: PL 1319/2007 e 
PL 1770/2007) 
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.432/11 – do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “dispõe sobre a adoção tardia”. 
RELATORA: Deputada TERESA SURITA. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Reunião Deliberativa: 

Instalação, Indicação de membros e Eleição para Presidên-
cia da Subcomissão Temporária criada para “acompanhar 
as relações de trabalho e o impacto social das demissões 
da Jari Celulose S/A, nas comunidades do Vale do Jarí”.

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 200/12 Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “requer realização de audiência pública 
para discutir o exposto na PEC 59/99, que dá nova 
redação ao art. 19 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias e dá outras providências”. 

REQUERIMENTO Nº 201/12 Do Sr. Daniel Almeida 
– que “requer a realização de Audiência Pública no 
âmbito da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público para debater a crise no polo calça-
dista da Bahia”. 

REQUERIMENTO Nº 202/12 Da Sra. Flávia Morais – 
que “requer a realização de Audiência Pública, na Co-
missão de Trabalho, Administração e Serviço Público, 
para discutir o Projeto de Lei nº 2.750/11 – que “fixa 
piso salarial nacional dos médicos””. 

REQUERIMENTO Nº 203/12 Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “solicita seja convocado o Sr. Ministro de 
Minas e Energia, a fim de prestar esclarecimentos acer-
ca das relações de trabalho nas obras de construção 
das hidrelétricas de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 368/11 – da 
Sra. Andreia Zito – que “susta a aplicação da Portaria 
nº 39, de 25 de março de 2011, da Senhora Ministra 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.582/10 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 332/2005) – que “acrescenta § 
3º ao art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
para estabelecer responsabilidade solidária a terceiros 
contratados pela Administração”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo 

PROJETO DE LEI Nº 622/11 – do Sr. Rodrigo Garcia – 
que “institui o estatuto jurídico da empresa pública, da 
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias a 
que se refere o art. 173, § 1º da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 1.159/11 – do Senado Federal – 
Raimindo Colombo – (PLS 481/2008) – que “ Altera o 
art. 5º do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, 
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para determinar a suspensão do prazo para a apre-
sentação da impugnação e dos recursos próprios do 
processo administrativo fiscal, entre o final do exercício 
e o início do subsequente”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.141/11 – do Senado Federal 
– Gerson Camata – (PLS 324/2010) – que “altera o 
art. 580 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para fixar o valor da contribuição sindical anual 
dos agentes e trabalhadores autônomos e dos profis-
sionais liberais e para dispor sobre a sua atualização”. 
(Apensado: PL 1491/2011) 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL nº 1.491/11, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.865/11 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 193/2003) – que “altera o 
caput do art. 193 da Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para considerar perigosas as ativi-
dades de transporte de passageiros e mercadorias 
e os serviços comunitários de rua, regulamentados 
pela Lei nº 12.009, de 29 de julho de 2009, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MARINHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Roberto Balestra, em 31/10/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 4.368/12 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras 
e Cargos de Magistério Federal; sobre a Carreira do 
Magistério Superior, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 
de abril de 1987; sobre o Plano de Carreira e Cargos 
de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
e sobre o Plano de Carreiras de Magistério do Ensino 
Básico Federal, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de 
setembro de 2008; sobre a contratação de professo-
res substitutos, visitantes e estrangeiros; de que trata 
a Lei nº 8.745 de 9 de dezembro de 1993; sobre a re-
muneração das Carreiras e Planos Especiais do Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira e do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação, de que trata a Lei nº 11.357, de 
19 de outubro de 2006; altera remuneração do Plano 
de Cargos Técnico-Administrativos em Educação; e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação deste, com as emendas 
nºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de Relator;
– pela aprovação das emendas nºs 11 e 66, cujos tex-
tos são idênticos entre si; das emendas nºs 30 e 60, 

também mutuamente idênticas; e, ainda, das emen-
das nºs 48 e 53;
– pela aprovação parcial das emendas nº 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 23, 24, 38, e 70, nos termos da emenda nº 
1 de Relator; da emenda nº 45, nos termos da emen-
da nº 30; da emenda nº 49, nos termos das emendas 
nº 2 e nº 4 de Relator; e nº 74, nos termos da emenda 
nº 3 de Relator;
– pela rejeição das emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 
71, 72, 73, 75 e 76.
Vista conjunta aos Deputados Assis Melo e Luciano 
Castro, em 28/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 4.371/12 – do Poder Executi-
vo – que “dispõe sobre a remuneração dos cargos 
das Carreiras de Oficial de Chancelaria e Assistente 
de Chancelaria, de que trata a Lei nº 11.440, de 29 
de dezembro de 2006, da Carreira de Fiscal Federal 
Agropecuário, de que trata a Lei nº 10.883, de 16 de 
junho de 2004, das Carreiras de Procurador da Fazen-
da Nacional, Advogado da União, Procurador Federal, 
Defensor Público da União e da Carreira de Procura-
dor do Banco Central do Brasil, de que trata a Lei nº 
11.358, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras de 
Gestão Governamental, Diplomata, Técnico de Pla-
nejamento e Pesquisa do IPEA, de que trata a Lei nº 
11.890, de 24 de dezembro de 2008, das Carreiras de 
Oficial de Inteligência, Oficial Técnico de Inteligência, 
Agente de Inteligência e Agente Técnico de Inteligên-
cia, de que trata a Lei nº 11.776, de 17 de setembro 
de 2008, dos cargos de Delegado de Polícia Federal e 
de Perito Criminal Federal da Carreira Policial Federal, 
da Carreira de Policial Rodoviário Federal e dos car-
gos de Delegado de Polícia Civil, Perito Criminal Civil, 
Médico-Legista Civil, Técnico em Medicina Legal Civil 
e Técnico em Polícia Criminal Civil da Carreira Policial 
Civil dos Extintos Territórios Federais do Acre, Ama-
pá, Rondônia e Roraima de que trata a Lei nº 11.358, 
de 19 de outubro de 2006, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda de 
relator, e das emendas de nº 10, 12, 16, 17 e 24, na 
forma da subemenda; e pela rejeição das emendas nº 
1 a 9, 11, 13 a 15, 18 a 23 e 25 a 27, apresentadas 
na Comissão.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.853/04 – do Sr. Carlos Sampaio 
– que “dispõe sobre o trabalho educativo do adolescen-
te, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente”. 
(Apensados: PL 4388/2004 (Apensado: PL 3858/2012), 
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PL 4995/2005 (Apensados: PL 7175/2006 (Apensados: 
PL 7970/2010 e PL 8019/2010 (Apensado: PL 251/2011)) 
e PL 3454/2012), PL 7516/2010, PL 1368/2011, PL 
4008/2012, PL 2700/2011 e PL 4576/2012) 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela rejeição deste, dos PLs nºs 4.388/04, 
4.995/05, 7.516/10, 1.368/11, 4.008/12, 7.175/06, 3.454/12, 
7.970/10, 8.019/10, 251/11, apensados, e pela aprovação 
dos PLs nºs 2.700/11, 3.858/12, com emenda, 4.576/12, 
apensados, e das emendas apresentadas na Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 2.991/08 – da Sra. Aline Corrêa – 
que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para 
permitir a movimentação do saldo da conta vinculada 
do FGTS para a quitação de dívidas com a União, os 
Estados e o Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.593/09 – da Sra. Rose de Frei-
tas – que “acresce parágrafo único ao art. 84 da Lei nº 
8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as 
locações dos imóveis urbanos, para autorizar a transfe-
rência de titularidade dos encargos que menciona, du-
rante o período contratual”. (Apensado: PL 1352/2011) 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 1352/2011, 
apensado, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Defesa do Consumidor. 

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 ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.252/10 – do Sr. Sandro Mabel – 
que “altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que 
“regula o processo administrativo no âmbito da Admi-
nistração Pública Federal””. (Apensado: PL 1038/2011) 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL nº 1.038/11, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 237/11 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “altera os arts. 7º, 13 e 15 da Lei nº 9.636, de 15 
de maio de 1998, que, primordialmente, dispõe sobre 
a regularização, administração, aforamento e alienação 
de bens imóveis de domínio da União”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 735/11 – do Sr. Otavio Leite – que 
“considera de Especial interesse para o País, a prática 

regular de atividades físicas e desportivas por Policiais 
Federais, Policiais Rodoviários Federais, Policiais Fer-
roviários Federais, Policiais Civis, Policiais Militares, 
e Bombeiros Militares, e determina sua incorporação 
nas rotinas dessas corporações”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Gorete Pereira 
(PR – CE), pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Ronaldo Nogueira, em 28/09/2011. 
O Deputado André Figueiredo apresentou voto em 
separado em 16/10/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 1.221/11 – do Sr. Junji Abe – que 
“altera os §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

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 VICENTINHO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.940/11 – do Sr. Valadares Filho 
– que “altera a Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, 
para aumentar o valor do auxílio financeiro do Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem (Projovem)”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.009/11 – do Sr. Francisco Escórcio 
– que “restabelece a cobrança do Adicional de Indenização 
do Trabalhador Portuário Avulso – AITP e o suprimento 
do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avul-
so – FITP, aos quais se referem os arts. 61 a 67, da Lei 
nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, que “dispõe sobre 
o regime jurídico da exploração dos portos organizados 
e das instalações portuárias e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 2.322/11 – do Sr. João Dado – 
que “atualiza a redação da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, na parte que dispõe sobre os órgãos da 
Justiça do Trabalho, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
do Dep. Roberto Santiago, pela aprovação deste, da 
Emenda 1/11 da CTASP e das Emendas ao Substitu-
tivo nºs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 24, 25, 26 
e 33, pela prejudicialidade das Emendas ao Substitu-
tivo nºs 2, 11, 14, 18, 20, 23, 27, 29, e 31 ao SBT 1 
CTASP, e pela rejeição das Emendas ao Substitutivo 
nºs 12, 16, 17, 21, 22, 28, 30 e 32. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.382/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “altera a Lei nº 12.340, de 2010, para 
condicionar a transferência voluntária de recursos fede-
rais à existência e funcionamento de órgão de defesa 
civil no ente político favorecido”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.420/11 – do Sr. Romero Ro-
drigues – que “altera os §§ 4º e 5º do art. 29 da Con-
solidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a 
vedação de anotações desabonadoras na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social do empregado”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.676/11 – do Sr. Rogério Carva-
lho – que “dispõe sobre a criação de vagas de trabalho 
como condicionantes para participação em programas 
de benefícios fiscais e subvenções econômicas previs-
tos na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.326/12 – do Sr. Wilson Filho – 
que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação na-
cional, para garantir a licença capacitação a todos os 
profissionais da educação pública”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

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 ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.737/12 – do Sr. Ademir Ca-
milo – que “dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal de Teófilo Otoni – UFTO, e da outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

TEMA: “Demissões dos empregados da empresa aérea 
Webjet, decorrentes do encerramento de suas ativida-
des operacionais”.

(Requerimentos: nº 198/12, de autoria do Dep. Sebas-
tião Bala Rocha e Requerimento nº 199/12 de autoria 
do Deputado Paulo Pereira da Silva)

Convidados:

Manoel Messias Nascimento Melo, Secretário de Re-
lações do Trabalho – Ministério do Trabalho e Empre-
go – MTE;
Ricardo Rocha, Representante do Ministro Chefe da 
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República;
Danielle Crema, Superintendente de Regulação Eco-
nômica e Acompanhamento de Mercado – Anac;
Paulo Sérgio Kakinoff, Presidente da Gol Linhas Aéreas;
Constantino de Oliveira Junior, Presidente do Conse-
lho de Administração da companhia aérea Gol Linhas 
Aéreas;
Ricardo Machado Ruiz, Representante do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade); 
Uébio José da Silva, Presidente da Federação dos 
Trabalhadores em Transportes Aéreos; 
Graziella Baggio, Representante do Sindicado Nacio-
nal dos Aeronautas.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.641/08 – do Senado Federal – 
Serys Slhessarenko – (PLS 295/2007) – que “dispensa 
de pagamento de taxa de inscrição em concursos pú-
blicos federais os postulantes a cargos ou empregos 
públicos que tenham renda familiar per capita não su-
perior a um salário mínimo”. (Apensados: PL 777/2003 
(Apensados: PL 2615/2003, PL 3620/2004 (Apensa-
dos: PL 4211/2004, PL 6771/2010, PL 3695/2004, PL 
3890/2004, PL 3895/2004 (Apensado: PL 4528/2012) 
e PL 1532/2011), PL 4509/2004, PL 4545/2004, 
PL 4753/2005, PL 4917/2005, PL 5495/2005, PL 
5529/2005, PL 6956/2006, PL 3200/2008, PL 3440/2008 
(Apensado: PL 4641/2009 (Apensados: PL 5971/2009 
e PL 7001/2010 (Apensado: PL 1927/2011 (Apensa-
do: PL 3897/2012)))), PL 3578/2008, PL 4007/2008, 
PL 6028/2009 e PL 3373/2012), PL 7618/2010, 
PL 2111/2011, PL 2970/2011, PL 3272/2012 e PL 
4289/2012) 
RELATOR: Deputado VILALBA. 
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COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 14h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 215/12 Do Sr. Edinho Bez – que 
“requer realização de Audiência Pública com represen-
tantes da empresa área Gol, da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) e do Ministério Público Federal para 
debater as consequências do fechamento da empresa 
WEBJET, controlada pela Gol e o impacto desta decisão 
para o setor aéreo nos eventos que o Brasil irá sediar”. 

REQUERIMENTO Nº 216/12 Do Sr. Benjamin Mara-
nhão – que “requer a instituição de Comissão Externa 
para visitar a cidade do Rio de Janeiro com objetivo 
de acompanhar a execução do projeto e o andamen-
to das obras dos Complexos Olímpicos para os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 2016”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.832/11 – do Sr. Alceu Moreira 
– que “estabelece Responsabilidade penal de dirigen-
tes de entidades esportivas”. 
RELATOR: Deputado ROMÁRIO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Jonas Donizette, em 21/11/2012. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

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)) 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e 
pela rejeição do PL 7951/2010, e do PL 7903/2010, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 3.920/12 – do Sr. Afonso Hamm – 
que “permite à pessoa jurídica optante pelo regime de tri-
butação com base no lucro presumido usufruir do incentivo 
fiscal para fomentar as atividades de caráter desportivo 
instituído pela Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006”. 
RELATOR: Deputado CARLAILE PEDROSA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

Tema:

Debate sobre o PL nº 6.311, de 2009, que “altera a 
exigibilidade de compensação financeira pela explora-
ção de recursos hídricos para as usinas hidroelétricas 
que especifica”.

Atendendo ao Requerimento nº196/2012, da Sra. De-
putada Magda Mofatto.

Convidados:

– Sr. Gilberto Hollauer, Diretor do Núcleo de Estudos Es-
tratégicos de Energia do Ministério de Minas e Energia
– Sr. Wiris Arantes – Vereador do município de Caldas 
Novas/GO
– Sr. João Gabriel Tannus Giacometi – Presidente do 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 
Campinas/SP.
– Sr.Ricardo Pigatto – Conselheiro da Associação Bra-
sileira de Geração de Energia Limpa
– Sr. Marcos José Lomonico – Presidente do Grupo 
Ecológico Água de Campinas/SP
– Sr. Hermenegildo Tardelli Carneiro – Presidente da 
Associação Projeto Piracema de Campinas/SP

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 145/12 Do Sr. Júlio Campos – 
que “requer a realização de Audiência Pública para 
tratar de questões que afetam os deficientes visuais na 
qualidade de usuários do transporte público, devendo 
ser encaminhado convite ao Presidente da ANTT e 
Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presi-
dência da República”. 

REQUERIMENTO Nº 153/12 Do Sr. Vanderlei Macris – 
que “requer que seja convidado Sr. Enio Soares Dias, 
chefe de gabinete da Agência Nacional de Transpor-
tes Aquaviários-(Antaq), para comparecer nesta Co-
missão a fim de prestar esclarecimentos acerca dos 
fatos apurados na Operação Porto Seguro, deflagrada 
pelo Departamento de Policia Federal, em 23/11/12”. 

REQUERIMENTO Nº 154/12 Do Sr. Vanderlei Macris – 
que “requer que seja convidado Sr. Glauco Alves Car-
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doso Moreira, Procurador-geral da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários-(Antaq), para comparecer nesta 
Comissão a fim de prestar esclarecimentos acerca dos 
fatos apurados na Operação Porto Seguro, deflagrada 
pelo Departamento de Policia Federal, em 23/11/12”. 

REQUERIMENTO Nº 155/12 Do Sr. Vanderlei Macris – 
que “requer que seja convidado Sr. José Francisco da 
Silva Cruz, inventariante da extinta Rede Ferroviária 
Federal S.A, para comparecer nesta Comissão a fim 
de prestar esclarecimentos acerca dos fatos apurados 
na Operação Porto Seguro, deflagrada pelo Departa-
mento de Policia Federal, em 23/11/12”. 

REQUERIMENTO Nº 156/12 Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “requer que seja convidado Sr. Jailson Santos 
Soares, o ouvidor da Agência Nacional de Transpor-
tes Aquaviários (Antaq), para comparecer nesta Co-
missão a fim de prestar esclarecimentos acerca dos 
fatos apurados na Operação Porto Seguro, deflagrada 
pelo Departamento de Policia Federal, em 23/11/12”. 

REQUERIMENTO Nº 157/12 Do Sr. Lourival Mendes 
– que “requer que a Comissão de Viação e Transporte 
– CVT, com o auxílio do TCU, promova ato de fiscali-
zação e controle com vista a acompanhar as obras da 
duplicação da BR 135 no Estado do Maranhão” 

REQUERIMENTO Nº 158/12 Do Sr. Vitor Penido – que 
“requerimento para convidar o Ministro dos Transpor-
tes para audiência pública na Comissão de Viação e 
Transportes” 

B – Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 535/11 
– do Sr. Nelson Pellegrino – que “susta os efeitos da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres, que apro-
vou o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio – TBP da 
empresa VIABAHIA S.A”. 
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR. 
PARECER: pela rejeição. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

VOTAÇÃO DO PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 
1.120/11 – do Sr. Laercio Oliveira – que “altera o art. 
280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para determinar 
que a infração de trânsito não será comprovada por 
lombada eletrônica”. 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 
PARECER: pela aprovação deste e da emenda apre-
sentada na Comissão, com substitutivo. 

Vista ao Deputado Hugo Leal, em 08/08/2012. 
O Deputado Hugo Leal apresentou voto em separado 
em 22/08/2012. 
Adiada a votação por falta de “quorum”, em 31/10/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.454/07 – do Sr. Dr. Paulo Cé-
sar – que “autoriza o Porto de Forno, no Município 
de Arraial do Cabo, a ser importador e exportador de 
biocombustíveis”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.193/08 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “acrescenta parágrafo único ao art. 85 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.744/08 – do Sr. Eliene Lima – 
que “torna obrigatório o uso de aparelho limitador de 
velocidade por todos os veículos do transporte público 
coletivo”. (Apensado: PL 5198/2009) 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 5198/2009, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.141/08 – do Sr. Nelson Goetten 
– que “acrescenta inciso ao art. 105 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para incluir dispositivo verificador 
da qualidade do combustível como equipamento obri-
gatório dos veículos automotores”. (Apensados: PL 
7433/2010 e PL 3713/2012) 
RELATOR: Deputado ZOINHO. 
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs 7.433/10 e 
3.713/12, apensados. 
Vista ao Deputado Diego Andrade, em 31/10/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 5.329/09 – do Sr. Jefferson Campos 
– que “altera o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, dispondo sobre a obrigatorie-
dade do porte de telefone celular nos veículos de transporte 
de passageiros interurbanos”. (Apensado: PL 6949/2010) 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 
PARECER: pela rejeição deste e do PL 6.949/10, apen-
sado. 
Vista ao Deputado Diego Andrade, em 31/10/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 6.295/09 – do Sr. Lelo Coimbra 
– que “acrescenta inciso ao art. 24 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.376/09 – do Sr. José Mentor 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de 
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setembro de 1997 – Institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.385/09 – do Sr. Filipe Pereira – 
que “obriga as montadoras de veículos automotores a 
afixar decalque em veículos novos alertando ser proi-
bido usar celular ao dirigir “. 
RELATOR: Deputado JOSÉ DE FILIPPI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.401/09 – do Sr. Professor Victo-
rio Galli – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre infração relacionada ao transporte 
de criança em motocicleta”. (Apensado: PL 7992/2010) 
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 7.992/10, 
apensado, e parcial da emenda apresentada na Co-
missão, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.471/10 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre a infração de dirigir utilizando aparelho de comu-
nicação móvel ou correlato”. (Apensado: PL 1952/2011) 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 1.952/11, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.829/10 – do Sr. Dr. Ubiali – que “al-
tera o art. 229 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997”. 
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.386/11 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “acrescenta parágrafo ao art. 115 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, para tornar obriga-
tória a gravação dos números da placa de identificação 
do veículo no para-brisa e no vidro traseiro do carro”. 
(Apensado: PL 2376/2011) 
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição do 
PL 2.376/11, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.560/11 – do Sr. Jesus Rodri-
gues – que “acrescenta art. 280-A à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”. (Apensado: PL 3537/2012) 
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES. 
PARECER: pela rejeição deste e do PL 3.537/12, apensado. 
Vista ao Deputado Jose Stédile, em 05/10/2011. 
O Deputado Jose Stédile apresentou voto em separa-
do em 11/04/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.245/11 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “acrescenta o Inciso VI e o parágrafo 2º ao 

art. 2º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, renume-
rando-se o atual parágrafo único para parágrafo 1º”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Zoinho, em 11/04/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.332/11 – do Sr. Paulo Foletto – que 
“altera a redação do inciso III do art. 143 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para dispor sobre condutor de veículo cujo 
motor tenha potência acima de trezentos cavalos de força”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.408/11 – do Sr. Bernardo 
Santana de Vasconcellos – que “altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a obrigatorieda-
de de emissão de Boletins Informativos em caso de 
interdição das rodovias federais”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.629/11 – do Sr. Fábio Faria – 
que “obriga a inclusão de ciclovias quando do projeto 
e da execução de obras rodoviárias federais”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Diego Andrade, em 31/10/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 2.823/11 – do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “acrescenta ao art. 147 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997 do Código de Trânsito Brasi-
leiro, o exame toxicológico”. 
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.152/12 – do Sr. Edinho Araú-
jo – que “acrescenta dispositivos ao art. 280 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 
O Deputado Milton Monti apresentou voto em separa-
do em 27/11/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 3.522/12 – do Senado Federal – Eu-
nício Oliveira – (PLS 303/2011) – que “altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 
para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de faróis du-
rante o dia nas condições que especifica”. (Apensado: PL 
561/2007 (Apensados: PL 4496/2008, PL 4631/2009, PL 
5953/2009, PL 6695/2009, PL 7268/2010, PL 1192/2011, 
PL 1234/2011, PL 1945/2011 e PL 3923/2012)) 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição dos 
PLs 561/07, 4.496/08, 4.631/09, 5.953/09, 6.695/09, 
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7.268/10, 1.192/11, 1.234/11, 1.945/11e 3.923/12, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 3.589/12 – da Sra. Flávia Mo-
rais – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre os documentos obrigatórios do veículo”. 
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.691/12 – do Sr. Leonardo Ga-
delha – que “obriga as administrações aeroportuárias 
a disponibilizar aos consumidores a instalação de “fin-
gers” (pontes de comunicação entre o terminal e a ae-
ronave) nos aeroportos onde operam aviação regular”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.925/12 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “determina o uso obrigatório do colete salva-
-vidas pelo tripulante e pelo passageiro de embarcação 
aberta que realiza navegação fluvial”. 
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.948/12 – do Sr. Gabriel Gui-
marães – que “denomina “Rodovia Deputado Dalton 
Canabrava” a BR-259, Entr. BR-135 (Curvelo) – Entr. 
BR-040 (Felixlândia), Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado RENZO BRAZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.126/12 – do Sr. Gilmar Ma-
chado – que “denomina “Tubertino Martins Araújo” o 
viaduto no quilômetro 39,7 da BR-050, no município 
de Araguari, Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.223/11 – do Senado Federal 
– Walter Pinheiro – (PLS 201/2011) – que “denomina 
“Ferrovia Engenheiro Vasco Azevedo Neto” o trecho 
ferroviário compreendido entre os Municípios de Ilhéus, 
no Estado da Bahia – BA, e Figueirópolis, no Estado 
do Tocantins – TO”. (Apensado: PL 1266/2011) 
RELATOR: Deputado LUIZ ARGÔLO. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Reunião Deliberativa: 

I – Eleição do 2º Vice-Presidente;
II – Definição do roteiro de trabalho; e
III – Deliberação de requerimentos. 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 1/12 Do Sr. Cleber Verde – (PEC 
32/1999) – que “requer a realização de Seminário no 
Estado da Maranhão para debater os efeitos da apro-
vação da PEC 32/99 no Estado” 

REQUERIMENTO Nº 2/12 Do Sr. Jorginho Mello – que 
“requer a realização de Audiência Pública no âmbito 
desta Comissão Especial, para ouvirmos o professor 
doutor Aristides Cimadon reitor da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (UNOESC) para falar sobre 
a experiência Catarinense em relação às bolsas de 
estudos daquele Estado”. 

REQUERIMENTO Nº 3/12 Do Sr. Jorginho Mello – (PEC 
32/1999) – que “requer a realização de seminário nas 
regiões Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro Oeste 
no âmbito da Comissão Especial Bolsa/Crédito Edu-
cativo Aluno Carente – PEC 32/1999”. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 9ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 06-12-12 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32/99 
– do Sr. Pompeo de Mattos – que “determina a con-
cessão de bolsas de estudos e crédito educativo para 
o ensino médio e superior aos estudantes carentes 
em instituições privadas, acrescentando inciso VIII ao 
art. 208 da Constituição Federal”. (Apensados: PEC 
27/2003 (Apensado: PEC 82/2003), PEC 28/2003 e 
PEC 102/2003 (Apensado: PEC 209/2007)) 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1572, DE 2011, 

DO SR. VICENTE CANDIDO, QUE  
“INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL” 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (80 SESSÕES) 

DECURSO: 69ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 20-12-12 

* prazo prorrogado Ad Referendum pelo Presidente 

Projetos de Lei (Art. 205, §4º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.572/11 – do Sr. Vicente Can-
dido – que “institui o Código Comercial”. 

RELATOR GERAL: Deputado PAES LANDIM. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 6826, DE 2010, 
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE A 
RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CÍ-

VIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA PRÁTICA DE 
ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

Discussão e votação do parecer do Relator ao PRO-
JETO DE LEI Nº 6.826/10 – do Poder Executivo – que 
“dispõe sobre a responsabilização administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra 
a administração pública, nacional ou estrangeira e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ZARATTINI. 
PARECER: Parecer do Relator, Deputado Carlos Zarat-
ttini pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica 
legislativa, compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária do PL nº 6.826/10, das emendas de nºs 
1 a 35/2011 apresentadas a este e das emendas de 
nºs 1 a 13/2012 apresentadas ao Substitutivo; e , no 
mérito: pela aprovação do PL nº 6.826/210, das emen-
das de nºs 1, 5, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 30 e 35/ 2011, 
oferecidas a este, das emendas de nºs 3, 5 e 10/2012 
oferecidas ao Substitutivo; pela rejeição, quanto ao mé-
rito, das Emendas de nºs 2 a 4, 6 a 15, 17 a 20, 22 a 

25 e 31 a 34/2011, oferecidas ao PL 6.826/2010, e das 
Emendas de nºs 1, 2, 4, 6 a 9 e 11 a 13/2012 ofereci-
das ao Substitutivo, nos termos do Parecer do Relator. 
Vista ao Deputado Alberto Filho, em 18/04/2012. 
O Deputado Eduardo Cunha apresentou voto em se-
parado em 13/06/2012. 

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 OBRIGA-

TORIEDADE DA CLASSIFICAÇÃO DAS DROGAS, 
INTRODUZIR CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADO-
RAS DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 A 
37, DEFINIR AS CONDIÇÕES DE ATENÇÃO AOS 
USUÁRIOS OU DEPENDENTES DE DROGAS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

Discussão e votação do parecer do Relator ao PRO-
JETO DE LEI Nº 7.663/10 – do Sr. Osmar Terra – que 
“acrescenta e altera dispositivos à Lei nº 11.343, de 
23 de agosto de 2006, para tratar do Sistema Nacio-
nal de Políticas sobre Drogas, dispor sobre a obri-
gatoriedade 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”. (Apensados: PL 7665/2010 (Apensa-
dos: PL 1575/2011, PL 440/2011 e PL 1144/2011 
(Apensados: PL 1905/2011, PL 1931/2011 (Apensa-
do: PL 2372/2011), PL 3167/2012, PL 3365/2012 e PL 
3450/2012)), PL 1693/2011 (Apensado: PL 2600/2011), 
PL 2930/2011 e PL 2922/2011) 
RELATOR: Deputado GIVALDO CARIMBÃO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa; pela adequação financeira e orça-
mentária; e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 
7665/2010, do PL 1693/2011, do PL 2922/2011, do PL 
2930/2011, do PL 440/2011, do PL 1144/2011, do PL 
1575/2011, do PL 1905/2011, do PL 1931/2011, do PL 
3167/2012, do PL 3365/2012, do PL 3450/2012, do PL 
2600/2011, e do PL 2372/2011, apensados. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28/11/2012. 
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  
DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS DE  

TURISMO SEXUAL E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES,  

CONFORME DIVERSAS MATÉRIAS  
PUBLICADAS PELA IMPRENSA. 

REUNIÃO 

LOCAL: 12ª DP – Rua Hilário de Gouveia, 102 
HORÁRIO: 09h 

A – Diligência: 

Audiência com o Delegado MARCIO MENDONÇA 
DUBURGRAS, Titular da 12ª Delegacia de Polícia Civil 
de Copacabana – Cidade do Rio de Janeiro. 

REUNIÃO 

LOCAL: Ministério Público do Estado do Rio de Janei-
ro – Av. Marechal Câmara, 370 – 2º Andar 
HORÁRIO: 10h 

A – Diligência: 

Audiência com o Promotor RODRIGO CEZAR MEDI-
NA DA CUNHA, Coordenador do 4º CAOP – Centro 
de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e 
da Juventude do Ministério Público (MP/RJ). 

REUNIÃO 

LOCAL: TJ/RJ – Beco da Música, 175 – Praça 15 – 
Rio de Janeiro 
HORÁRIO: 15h 

A – Diligência: 

Audiência com o Desembargador SIRO DARLAN, 
Titular da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro. 

REUNIÃO 

LOCAL: Rua Washington Luís, S/N, Km 109 – Campos 
Elíseos – Rio de Janeiro 
HORÁRIO: 18h 

A – Diligência: 

Audiência com o Inspetor ANTONIO VITAL DE MO-
RAES JUNIOR, Superintendente Regional do Depar-
tamento de Polícia Rodoviária Federal do Estado do 
Rio de Janeiro. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Reunião Deliberativa: 

MATÉRIAS REMANESCENTES DA PAUTA 28/2012 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 18h 

A – Reunião Deliberativa: 

MATÉRIAS REMANESCENTES DA PAUTA 28/2012 

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA-
NENTES 

ENCAMINHAMENTO DE  
MATÉRIA ÀS COMISSÕES 

EM 04/12/2012: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE LEI Nº 4.367/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.592/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.627/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.634/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.644/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.649/2012 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 220/2012 

Comissão de Defesa do Consumidor: 
PROJETO DE LEI Nº 4.625/2012 

Comissão de Desenvolvimento Urbano: 
PROJETO DE LEI Nº 4.656/2012 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 4.621/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.645/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.647/2012 

Comissão de Finanças e Tributação: 
PROJETO DE LEI Nº 2.078/2011 
PROJETO DE LEI Nº 2.724/2011 
PROJETO DE LEI Nº 4.635/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.658/2012 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 218/2012 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 219/2012 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 
PROJETO DE LEI Nº 4.586/2012 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 
PROJETO DE LEI Nº 4.608/2012 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI Nº 4.558/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.603/2012 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 4.591/2012 
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PROJETO DE LEI Nº 4.619/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.624/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.631/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.639/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.654/2012 

Comissão de Viação e Transportes: 
PROJETO DE LEI Nº 4.637/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.655/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.659/2012 

(Encerra-se a sessão às 20 horas.)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 229/2012 – do Sr. João Ananias – Altera a Lei 
Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, para tornar obrigatória a execução da 
lei orçamentária anual, no que concerne aos recursos 
destinados à área da saúde.

PROJETOS DE LEI

Nº 4.789/2012 – da Srª. Antônia Lúcia – Isenta 
de todos os impostos federais os consumidores de 
energia elétrica do Estado do Acre. 

Nº 4.790/2012 – do Sr. Laercio Oliveira – Dispõe 
sobre a transparência nos editais de concursos públicos.

Nº 4.791/2012 – do Sr. Wandenkolk Gonçalves – 
Isenta do imposto sobre produtos industrializados as 
motocicletas, nas condições que fixa.

Nº 4.792/2012 – da Srª. Rosane Ferreira – Acres-
centa o art. 46-A à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997 (Lei das Eleições), para dispor sobre a realização 
obrigatória de debates entre os candidatos a cargos 
eletivos do Poder Executivo, durante o período desti-
nado à propaganda eleitoral gratuita. 

Nº 4.793/2012 – do Sr. Carlos Bezerra – Acres-
centa art. 457-B à Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT dispondo sobre a remuneração do trabalho 
exercido à distância ou no domicílio do empregado.

Nº 4.794/2012 – do Sr. Giovani Cherini – Institui 
como a Capital Nacional do Enoturismo o Vale dos 
Vinhedos no Rio Grande do Sul.

Nº 4.795/2012 – do Sr. Giovani Cherini – Institui 
a Rota Nacional do Turismo Enológico, Cultural, Arte-
sanal, Paisagístico, Ecológico e Gastronômico.

Nº 4.796/2012 – do Sr. Zé Vieira – Modifica o 
regime tarifário aplicável a serviços aéreos regulares 
prestados mediante concessão.

Nº 4.797/2012 – do Sr. Wellington Fagundes – 
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, para tor-
nar a contribuição sindical obrigatória apenas para os 
associados ao sindicato.

Nº 4.798/2012 – do Sr. Professor Sérgio de Oli-
veira – 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 introdução 
do método de média ponderada em dois anos conse-
cutivos para efeitos de acesso e descenso em cam-
peonatos ou torneios regulares.

Nº 4.799/2012 – da Srª. Andreia Zito – Altera a 
Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e dá outras 
providências.

INDICAÇÕES

Nº 3.450/2012 – do Sr. João Ananias – Sugere 
ao Ministro da Fazenda a denominação da Agência 
do Banco do Nordeste do Brasil em Acopiara – Ceará.

Nº 3.451/2012 – do Sr. Professor Sérgio de Olivei-
ra – Sugere o envio de Indicação ao Poder Executivo, 
por meio do Ministério do Esporte, com o objetivo de 
introduzir o método de média ponderada em dois anos 
consecutivos para efeitos de rebaixamento e classifi-
cação para os torneios de futebol.

Nº 3.452/2012 – do Sr. Zé Vieira – Sugere ao 
Ministro da Educação a criação da Universidade Fe-
deral do Vale do Mearim, no Município de Bacabal, no 
Estado do Maranhão.

Nº 3.453/2012 – da Srª. Perpétua Almeida – Su-
gere o envio de indicação a Presidência da República 
para que seja suspenso o aumento da tarifa de ener-
gia elétrica.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Nº 101/2012 – do Sr. Padre João – Requer que 
a Comissão de Seguridade Social e Familia realize, 
com o auxilio do Tribunal de Contas da União (TCU), 
ato de fiscalização e controle visando verificar os pro-
cedimentos administrativos realizados pela Anvisa, 
referentes a liberação de licenças de agrotóxicos, sem 
o devido processo de avaliação toxicológica e outros 
procedimentos.

RECURSOS

Nº 181/2012 – do Sr. Alessandro Molon – Recurso 
interposto contra decisão do Presidente da Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à PEC 37, de 
2011, que indeferiu Questão de Ordem acerca de ato 
que contraria dispositivos regimentais. 

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

Nº 2.702/2012 – do Sr. Romero Rodrigues – So-
licita informações ao Sr. Ministro da Integração Nacio-
nal sobre a determinação do diretor do DNOCS para 
abertura das comportas do Açude de Coremas/PB, 
que se encontra com menos de 50 por cento de sua 
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capacidade, para molhar as plantações de um amigo 
particular residente no Estado do Rio Grande do Norte. 

Nº 2.703/2012 – do Sr. Laercio Oliveira – Solicita 
informações à Ministra-Chefe da Casa Civil sobre a 
regulamentação da Convenção 151 da OIT.

Nº 2.704/2012 – do Sr. Reguffe – Solicita infor-
mações à Ministra do Planejamento acerca dos fun-
cionários terceirizados que prestam serviço para a 
Administração Pública Federal.

Nº 2.705/2012 – do Sr. Marco Tebaldi – Solicita 
informações ao Ministério dos Transportes, sobre a 
execução das obras paralisadas do contorno ferroviário 
de Joinville, trecho entre os Municípios de São Fran-
cisco do Sul e Mafra da Ferrovia EF – 485, no estado 
de Santa Catarina. 

Nº 2.706/2012 – da Srª. Perpétua Almeida – Re-
quer da Secretaria Nacional de Aviação Civil da Pre-
sidência da República informações sobre preços de 
passagens aéreas em território nacional.

REQUERIMENTOS

Nº 6.481/2012 – da Srª. Íris de Araújo – Requer 
a inclusão na Ordem do Dia do Plenário, do Projeto 
de Lei nº 3980/2000.

Nº 6.482/2012 – do Sr. Roberto de Lucena – Re-
quer desapensação do Projeto de Lei nº 607/2011, 
apensado ao Projeto de Lei nº 6418/2005.

Nº 6.483/2012 – do Sr. Vicente Candido – Requer 
a inclusão da PEC 555/2006 na Ordem do Dia.

Nº 6.484/2012 – do Sr. Amauri Teixeira – Requer 
inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei Comple-
mentar, que “estabelece critérios para a concessão de 
aposentadoria aos segurados portadores de deficiência 
na forma do artigo 201, § 1º da Constituição Federal”.

Nº 6.485/2012 – do Sr. Onofre Santo Agostini – 
Requer a inclusão de proposição na Ordem do Dia do 
Plenário da Câmara dos Deputados. 

Nº 6.486/2012 – do Sr. Zoinho – Requer A In-
clusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 555/2006.

Nº 6.487/2012 – do Sr. Marcos Montes – Dispõe 
sobre o reajuste dos benefícios mantidos pelo regi-
me geral de previdência social e o índice de correção 
previdenciária.

Nº 6.488/2012 – do Sr. Nilson Leitão – Requer 
a inclusão na pauta da Ordem do Dia do Plenário, da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 555/2006 que 
revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 
2003.

Nº 6.489/2012 – da Srª. Íris de Araújo – Requer 
a inclusão na Ordem do Dia do Plenário, do Projeto 
de Lei nº 3563/2008.

Nº 6.490/2012 – da Srª. Íris de Araújo – Requer 
a inclusão na Ordem do Dia do Plenário, do Projeto 
de Lei nº 7699/2006.

Nº 6.491/2012 – do Sr. José Guimarães – Re-
quer inclusão na Ordem do Dia do Plenário da PEC 
555/2006.

Nº 6.492/2012 – do Sr. José Guimarães – Re-
quer retirada de assinatura em proposição de inicia-
tiva coletiva.

Nº 6.493/2012 – do Sr. Arlindo Chinaglia – Requer 
urgência para apreciação do Projeto de Lei n°4.368, 
de 2012.

Nº 6.494/2012 – do Sr. Arlindo Chinaglia – Re-
quer urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 
4.369, de 2012.

Nº 6.495/2012 – do Sr. Arlindo Chinaglia – Re-
quer urgência para Projeto de Lei nº 4.371, de 2012.

6496/2012 – do Sr. George Hilton – Requer a 
inclusão da PEC nº 555 / 2006, na ordem do dia do 
Plenário.

Nº 6.497/2012 – do Sr. Vieira da Cunha – Requer 
regime de urgência para apreciação de proposição

PROPOSIÇÕES DESPACHDAS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 218, DE 2012 

(Da Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende)

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006.

Despacho: Apense-se à(ao) PLP-
399/2008.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 18 da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as 
seguintes modificações:

“Art. 18. . ................................................
 ..............................................................
§ 5º-C  ...................................................
 ..............................................................
VII – serviços advocatícios. 
 ..............................................................
§ 22-A. As atividades constantes do inciso 

XIV do § 5º-B e do inciso VII do § 5º-C deste 
artigo recolherão o ISS em valor fixo, na forma 
da legislação municipal.

........................................................” (NR) 

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor no 
1º dia do exercício seguinte ao de sua publicação.
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Justificação

A presente proposição retoma, a pedido de ad-
vogados, a iniciativa de autoria da então Deputada 
Nilmar Ruiz, que a apresentou como o projeto de lei 
complementar nº 104, de 2007. 

De forma injustificada, o novo Estatuto Nacio-
nal das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte não previu a inclusão, no Simples Nacional, das 
atividades de advocacia, a exemplo do que fez com 
outras profissões regulamentadas, a exemplo dos ser-
viços contábeis.

O presente projeto de lei complementar visa a 
corrigir essa distorção.

A fim de não ter impactos na administração do 
Simples Nacional maiores do que os já verificados no 
presente ano, fizemos a previsão de que a modificação 
legislativa, caso venha a ser aprovada neste ano, só 
surta efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Sala das Sessões, 1 de novembro de 2012.
Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende 

PROJETO DE LEI Nº 4.624, DE 2012 
(Do Sr. Ricardo Izar)

Dispõe sobre a criação do “Programa 
Segunda Sem Carne” de não oferecer car-
ne e seus derivados em estabelecimentos 
prestadores de serviços de refeição em ór-
gãos públicos ou autarquias, situados em 
todo o Território Nacional.

Despacho: Às Comissoes de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Seguri-
dade 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:
Artigo 1º A presente Lei institui o “Programa Se-

gunda Sem Carne”, em cantinas, restaurantes, bares, 
escolas, lanchonetes, refeitórios e estabelecimentos 
similares cuja atividade seja desempenhada em ór-
gãos públicos ou autarquias situadas em todo o Ter-
ritório Nacional.

Artigo 2º Para a consecução dos objetivos da 
presente lei, fica vetado o fornecimento de carnes e 
seus derivados às segundas-feiras, ainda que gratui-
tamente, nas escolas da rede pública de ensino assim 
como em estabelecimentos que prestam serviços de 
refeição para quaisquer órgãos públicos ou autarquias.

§1º Os restaurantes, bares, refeitório, lanchonetes 
e estabelecimentos similares deverão obrigatoriamen-
te afixar em local de fácil visibilidade ao consumidor 
um cardápio específico, sem carne ou seus derivados.

§2º As disposições previstas no “Caput” deste 
artigo são facultativas em hospitais públicos e demais 
unidades de saúde pública.

Artigo 3º O Poder Executivo promoverá campa-
nha educativa nos meios de comunicação, a fim de 
esclarecer sobre os benefícios de se retirar a carne 
do cardápio, assim como sobre os deveres, proibições 
e sanções impostos por esta lei.

Artigo 4º O Poder Executivo regulamentará a 
presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias da sua 
publicação.

Artigo 5º Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação 

A presente propositura vai ao encontro das úl-
timas pesquisas médicas a respeito do consumo de 
carne excessivo no mundo, o qual, principalmente no 
que tange a carnes vermelhas e processadas, tem 
sido associado a doenças crônicas diversas, como 
obesidade, enfermidades cardiovasculares, diabetes 
e vários tipos de câncer. 

O consumo de carne pelos brasileiros ultrapassa 
as recomendações do Guia Alimentar para População 
Brasileira de maneira alarmante. De acordo com dados 
da Pesquisa de Orçamentos Familiares, de 2008, con-
some-se cerca de 152g carne/dia por pessoa. A média 
do município de São Paulo também mostra consumo 
de 150g/dia, duas vezes acima do sugerido pelo referi-
do Guia Alimentar. Além disso, o Guia Alimentar ainda 
preconiza que, para equilibrar a ingestão alimentar do 
brasileiro, é necessário aumentar em 20% a ingestão 
de cereais e triplicar o consumo de hortaliças. O con-
sumo crescente de carnes é uma realidade no Brasil, 
e nas últimas décadas, de forma geral, o consumo de 
carnes aumentou 50%, sendo que o consumo de carnes 
vermelhas aumentou 23%, o de carne de aves 100% 
e de embutidos (presunto, salame, mortadela etc.) 
300%, sendo esse último elemento o maior incrimina-
do no desenvolvimento do câncer de intestino grosso.

Estudos científicos de revisão de grande porte 
(metanálises) avaliaram o impacto do maior consumo 
de carne sobre o risco de câncer de intestino grosso 
(cólon e reto). Foi demonstrado que o aumento de 100 
gramas de carne (de qualquer tipo) ingerida diaria-
mente está associado ao aumento de 12% a 17% do 
risco de câncer de cólon e reto. O aumento diário de 
ingestão de apenas 25 gramas de carne processada 
(embutidos) está associado ao aumento de 49% do 
risco de câncer de cólon e reto.

Dados sobre o impacto do consumo de carnes 
associados às doenças cardiovasculares são marcan-
tes. Populações que não as consomem têm redução 
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de 14% a 35% nos níveis de colesterol sanguíneo e a 
mortalidade por essas doenças é de 20% a 24% menor. 
Em estudos comparativos com essas populações, a 
hipertensão arterial acomete 42% da população geral, 
enquanto acomete apenas 13% das que não a utili-
zam. A redução do consumo de carne reduz os níveis 
de pressão arterial.

Não menos importante é a relação do consumo 
de carne com diabetes, pois nas populações que não 
a consomem, a prevalência dessa doença é reduzida 
pela metade. Para cada porção de carne vermelha 
ingerida, o risco de diabetes aumenta 25% e quando 
o consumo é feito por embutidos, o risco aumenta de 
38% a 73%.

A temática da alimentação saudável a longo e 
curto prazo já se perfaz há muito tempo como tema 
de primeira importância na saúde pública brasileira, 
principalmente após a diminuição significativa nos ín-
dices de desnutrição infantil e na melhora no quadro 
da fome no país, ainda que estejamos longe da sua 
completa erradicação.

A nova problemática que o Estado vislumbra é a 
fatídica má alimentação do brasileiro, gerando prejuízos 
à saúde dos cidadãos em circunstâncias que seriam 
perfeitamente evitáveis. Com uma maior observância 
à questão da dieta alimentar por parte das políticas 
estatais, a vida e a saúde de muitos brasileiros pode-
riam ser poupadas. 

Outro aspecto a ser salientado que sustenta a 
relevância do aludido Projeto de Lei, são os malefí-
cios diretos ao meio-ambiente, por meio da geração 
de gases responsáveis pelo efeito estufa, e pelo con-
tinuo desmatamento de matas nativas, no intuito de 
comportar os crescentes rebanhos. 

Diante da importância da matéria, pede-se o 
apoio dos nobres colegas dessa Casa de Leis, para a 
aprovação da presente propositura.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2012. –   
Deputado Ricardo Izar (PSD – SP).

PROJETO DE LEI Nº 4.626, DE 2012 
(Do Sr. Rogério Peninha Mendonça)

Dispõe sobre a adoção preferencial de 
equipamentos nacionais nos sistemas de 
sonorização de eventos da Copa do Mundo 
e dos Jogos Olímpicos. 

Despacho: Às Comissoes de Turismo 
e Desporto; Desenvolvimento Econômico, In-
dústria 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 Esta lei dispõe a adoção preferencial por 

equipamentos nacionais nos sistemas de sonorização 
de eventos da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos.

Art. 2º A Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012, 
passa a vigorar acrescida do artigo 15-A, com a se-
guinte redação:

“Art. 15-A A sonorização dos Eventos 
de que trata o inciso VI do artigo 2º desta Lei 
será feita preferencialmente com equipamen-
tos nacionais.

Parágrafo único. Excetuam-se da dispo-
sição acima os equipamentos que não dispo-
nham de similar nacional.”

Art. 3º O artigo 14 da Lei nº 12.035, de 1º de ou-
tubro de 2009, passa a vigorar acrescido do inciso III, 
com a seguinte redação:

“Art. 14.  ................................................
 ..............................................................
III – à adoção preferencial de equipamen-

tos nacionais nos sistemas de sonorização dos 
seguintes eventos:

I – competições;
II – congressos, 
III – cerimônias de abertura, encerramen-

to e de premiação.”

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Brasil foi escolhido como país sede da Copa 
do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, 
e isso representa uma oportunidade para acelerar o 
desenvolvimento econômico, social e tecnológico País 
que não pode ser desperdiçada.

Assim, este Projeto de Lei tem o objetivo de criar 
uma reserva de mercado para os equipamentos na-
cionais de sonorização de eventos como jogos, com-
petições e cerimônias.

Por meio dele estabelecemos duas disposições, 
uma na Lei Geral da Copa – Lei nº 12.663, de 5 de ju-
nho de 2012 –, e outra no Ato Olímpico – Lei nº 12.035, 
de 1º de outubro de 2009 –, obrigando a adoção de 
produtos e equipamentos fabricados no Brasil na so-
norização dos eventos da Copa e Olimpíada.

Entretanto, nas situações nas quais não existir 
um produto ou equipamento similar nacional, poderá 
ser usado o produto importado, de forma a não impor 
óbices à execução de tais acontecimentos.

É importante considerar a demanda por equipa-
mentos de sonorização criada por tais eventos dinami-
zará as cadeias produtivas de equipamentos de sonori-
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zação, com efeitos positivos no nível de emprego, renda 
e da própria competitividade das empresas brasileiras.

Além disso, a própria exposição dos equipamentos 
brasileiros em eventos com transmissão mundial terá 
um efeito na divulgação de empresas brasileiras em 
termos globais, com potencial de elevação da deman-
da por tais produtos em um período que transcende a 
própria Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.

Dessa forma, esta proposição se insere no âmbito 
das políticas industriais que têm o objetivo de dinamizar 
e potencializar a indústria nacional, com reflexos no de-
senvolvimento econômico, social e tecnológico do Brasil.

Diante do exposto, peço o apoio dos nobres Par-
lamentares desta Casa para a aprovação deste Pro-
jeto de Lei.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Rogério Peninha Mendonça. 

PROJETO DE LEI Nº 4.631, DE 2012 
(Do Sr. Vicente Selistre)

Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de 
maio de 1943, que “Aprova a Consolidação 
das Leis do Trabalho”.

Despacho: Às Comissoes de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei altera o Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1943, que “Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho”, para alterar as regras sobre o contrato de 
experiência.

Art. 2º. O artigo 445 da Consolidação das Leis 
do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 445.  ..............................................
§ 1º. O contrato de experiência será de 

no mínimo 30 (trinta) dias e de no máximo 60 
(sessenta), vedada sua prorrogação:

§ 2º. O ato de assinatura do contrato de 
experiência deverá ser acompanhado por um 
representante do Sindicato representativo da 
categoria profissional.

§ 3º. A empresa deverá fornecer cópia 
escrita do contrato de experiência para o tra-
balhador e para o Sindicato, sendo que esta 
última poderá ser via eletrônica.

§ 4º. O termo do contrato de experiência 
deverá ter o registro de: data de início e de 
término, tempo de duração, valor do salário e 
adicionais, carga horária semanal e os horá-
rios de trabalho e de intervalo. (NR)

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

Atualmente, a legislação pátria permite contratos 
de poucos dias, em torno de 15 (quinze), pouco mais 
ou até menos.

Percebe-se também nas relações trabalhistas que 
os chamados “novatos” na empresa sentem-se intimida-
dos em reclamar no ato de assinatura do contrato, so-
bre eventuais dúvidas ou discrepâncias na contratação, 
daí a necessidade de acompanhamento do sindicato 
obreiro e a obrigatoriedade de preenchimento comple-
to de dados importantes para o acompanhamento e 
o esclarecimento do trabalhador em relação aos seus 
direitos e seus deveres perante o empregador.

Também o presente projeto obriga o fornecimento 
de cópia do contrato de experiência ao trabalhador e 
ao Sindicato, criando assim a possibilidade de maior 
controle e fiscalização por parte do trabalhador em re-
lação aos seus direitos previstos em lei e/ou na Con-
venção Coletiva de Trabalho. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Vicente Selistre, PSB/RS.

PROJETO DE LEI Nº 4.648, DE 2012 
(Do Sr. Vicente Selistre)

Veda a cobrança de valor adicional 
na tarifa aérea do passageiro com poltrona 
localizada nas saídas de emergência das 
aeronaves. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
4262/2012.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei veda a cobrança de valor adicional 

na tarifa aérea do passageiro com poltrona localizada 
nas saídas de emergência das aeronaves. 

Art. 2º É vedada a cobrança de valor adicional 
na tarifa aérea do passageiro com poltrona localizada 
nas saídas de emergência das aeronaves.

Art. 3º A não observância das disposições pre-
vistas nesta lei sujeita a empresa infratora à multa de 
R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada voo realizado.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor decorridos 180 
(cento e oitenta) dias da data de sua publicação oficial.

Justificação

Com a redução do tamanho e distância entre as 
poltronas instaladas nas aeronaves comerciais brasi-
leiras, os passageiros, especialmente os de maior peso 
e estatura, tem procurado mais conforto nas poltronas 
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localizadas em saídas de emergência. Essa situação, 
de maior demanda por estas poltronas, tem levado as 
empresas aéreas a cobrarem uma tarifa da passagem 
aérea superior por estes assentos localizados nas sa-
ídas de emergência.

Considerando que a saída de emergência tem fi-
nalidade específica, de facilitar uma evacuação rápida 
dos passageiros, em caso de acidente da aeronave, e, 
considerando também que o passageiro deve ter ca-
pacidade para operar esta saída, as empresas aéreas 
não podem transformar uma medida de segurança das 
aeronaves em exploração comercial.

Diante do aqui exposto, solicito o apoio dos no-
bres Colegas Parlamentares para a aprovação deste 
projeto de lei.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2012. –  
Deputado Vicente Selistre (PSB/RS)

PROJETO DE LEI Nº 4.663, DE 2012 
(Do Sr. Leonardo Gadelha)

Cria a isenção de tarifa aos correntis-
tas de bancos que não movimentam con-
tas correntes no período de um mês, bem 
como determina o cancelamento da conta 
por inatividade no período de seis meses. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
3922/2012.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Ficam as instituições bancárias, bem 

como seus correspondentes, regularmente autoriza-
das a funcionar consoante as determinações do Banco 
Central do Brasil, obrigadas a isentar do pagamento 
de qualquer tarifa de manutenção de conta corrente 
os consumidores/clientes que não fizerem movimen-
tações durante pelo menos um mês.

Art. 2º – em caso de inatividade da conta cor-
rente por seis meses consecutivos fica determinado 
o cancelamento da conta corrente sem nenhum ônus 
para o consumidor

Art. 3º – A presente Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

De acordo com a Resolução nº 2.025, de 24 
de novembro de 1993, editada pelo Baco Central, os 
Bancos devem considerar a conta corrente como ina-
tiva após seis meses sem qualquer movimentação de 
seu titular. A continuidade dos lançamentos faz com 
que haja o aumento considerável do débito do cliente. 

Analisando casos que se encontrem nessa si-
tuação, sob a ótica da Resolução nº 2.025 do Bacen, 

pode-se concluir que os Bancos que não providenciam 
a notificação do cliente da inatividade da conta, para o 
seu posterior encerramento, atua de forma displicente 
e contribui diretamente nos atos de inscrição do nome 
do titular em órgãos de proteção ao crédito.

Por isso que contamos com a aprovação dos no-
bres Pares desta Casa para a aprovação desta iniciativa.

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2012. –  
Deputado Leonardo Gadelha, PSC – PB.

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 150, DE 2012 

(Da Srª Benedita da Silva e outros)

Altera o art. 16 da Seção II do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados 
para que todo dia vinte de novembro a Pre-
sidência da Câmara seja exercida por um 
(a) Parlamentar Negra. 

Despacho: Decorrido o Prazo Regimen-
tal Previsto no Artigo 216, § 1º, do RICD, En-
caminhe-se à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania e à Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclui-se um parágrafo no Art. 16 passando 

a vigorar da seguinte forma:

“Art. 16. O presidente é o representante 
da Câmara quando ela se pronuncia coleti-
vamente e o supervisor dos seus trabalhos e 
da sua ordem, nos termos deste Regimento.

§ 1º O cargo de Presidente é privativo 
de brasileiro nato.

§ 2º Todo dia vinte de novembro de cada 
ano a Presidência da Câmara dos Deputados 
será exercida por um(a) Parlamentar Negro(a) 
independentemente de que ele(a) seja mem-
bro efetivo mesa diretora.”

Justificação

O presente Projeto de Resolução proposição visa 
inserir um parágrafo no Art. 16 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.

A proposta vem para prestar uma justa home-
nagem ao importante papel que os negros e negras 
representam na sociedade brasileira e para Câmara 
dos Deputados, garantido que no dia 20 de novembro 
d DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA o mais elevado car-
go da Câmara dos Deputados seja exercido por um 
NEGRO ou uma NEGRA, independentemente de fazer 
parte da mesa diretora ou não.
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Portanto pedimos o apoio dos nobres parlamen-
tares para esta proposição que irá fazer esta justa 
homenagem.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2012. –  
Benedita da Silva Janete Rocha Pietá – Deputada 
Federal PT/RJ Deputada Federal PT/SP, Amauri Teixei-
ra Luiz Alberto – Deputada Federal PT/BA Deputada 
Federal PT/BA – Vicentinho Edson Santos, Deputada 
Federal PT/SP Deputada Federal PT/RJ

DESPACHOS DO PRESIDENTE

PRESIDÊNCIA/SGM
Protocolo nº 2012/130.312. Mensagem nº 509, 

da Sra. DILMA ROUSSEFF, Presidenta da República. 
Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Pri-
márias – 5º Bimestre de 2012.

Encaminhe-se ao Senhor Diretor-Geral. 
Publique-se.

Em: 4-12-12. – Marco Maia, Presidente

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofícios nº 8.560/2012 (MI 4.403/DF), nº 8.591/2012 

(MI 4.666/DF), e nº 8.642/2012 (MI 3.898/DF), do Su-
premo Tribunal Federal. Comunicação das decisões 
nos referidos Mandados de Injunção.

Publique-se.
Em: 4-12-12. – Marco Maia, Presidente

PRESIDÊNCIA/SGM 
Ofícios nº 8.600/R/2012 (MI 3.245/DF), nº 

8.612/R/2012 (MI 3.991/DF), e nº 8.703/R/2012 (MI 
4.125/DF), do Supremo Tribunal Federal. Comunica-
ção das decisões nos referidos Mandados de Injunção.

Publique-se.
Em: 4-12-12. – Marco Maia, Presidente

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofícios nº 8.738/R/2012 (MI 3.054/DF), nº 

8.749/R/2012 (MI 2.796/DF), nº 8.754/R/2012 (MI 3.781/
DF), nº 8.758/R/2012 (MI 3.046/DF) nº 8.766/R/2012 
(MI 3.036/DF) e nº 8.693/R/2012 (MI 4.923/DF) do 
Supremo Tribunal Federal. Comunicação das decisões 
nos referidos Mandados de Injunção.

Publique-se.
Em: 4-12-12. – Marco Maia, Presidente

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofícios nº 8.742/2012 (MI 3.094/DF), e nº 

8.770/2012 (MI 3.051/DF), do Supremo Tribunal Fe-
deral. Comunicação das decisões nos referidos Man-
dados de Injunção.

Publique-se.
Em: 4-12-12. – Marco Maia, Presidente

PRESIDÊNCIA/SGM
Of. Lid. PSD nº 1.220/2012. Deputado GUILHER-

ME CAMPOS, Líder do Partido Social Democrático – 
PSD. Solicitação de Consulta à Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania sobre o impedimento 
do disposto no art. 54, inciso I, alínea “a”, da Consti-
tuição Federal, em compasso com o que foi assenta-
do no Acórdão nº 904/2012 – Plenário do Tribunal de 
Contas da União.

Numere-se e encaminhe-se, sob forma 
de Consulta desta Presidência, à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC, 
nos termos do art. 32, inciso IV, alíneas “c” e 
“p”, do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados. Publique-se. Oficie-se.

Em: 4-12-12. – Marco Maia, Presidente

PRESIDÊNCIA/SGM
Recurso n° 178, de 2012, interposto pelo Senhor 

Deputado Vieira da Cunha. Decisão do Presidente da 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 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 
Civil dos Estados e do Distrito Federal”, que indeferiu 
a leitura de Voto em Separado apresentado pelo re-
corrente naquela Comissão.

Ao Senhor Presidente da Comissão Es-
pecial, para se manifestar no prazo de 3 (três) 
sessões. 

Publique-se.
Em: 4-12-12. – Marco Maia, Presidente

PRESIDÉNCIA/SGM
Requerimento nº 6.413, de 2012, da Comissão 

Especial destinada a proferir Parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 10-A, de 1995, do Sr. Adhe-
mar de Barros Filho, que “Modifica o art. 45 da Cons-
tituição Federal e acrescenta parágrafos ao mesmo 
artigo”, para a prorrogação do prazo da Comissão 
Especial. Deferimento ad referenum. 

Revogação

Revogo o despacho que deferiu a pror-
rogação do prazo da Comissão Especial ad 
referendum do Plenário, tendo em conside-
ração a possibilidade de submissão da PEC 
10/1995 ao Plenário, pendente do parecer da 
referida Comissão Especial.

Publique-se.
Em: 4-12-12. – Marco Maia, Presidente
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ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos da alínea m do inciso I do art. 17, 
combinado com o inciso II do art. 22, todos do Regi-
mento Interno, esta Presidência decide criar Comis-
são Especial destinada a efetuar estudo e apresentar 
propostas em relação ao Fator Previdenciário.

A Comissão será composta de 27 membros titu-
lares e de igual número de suplentes, mais um titular 
e um suplente, – atendendo ao rodízio entre as ban-
cadas não contempladas, designados de acordo com 
os §§ 1° e 2° do art. 33 do Regimento Interno.

Brasília, 4 de dezembro de 2012. – Marco Maia, 
Presidente da Câmara dos Deputados.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Sexagésima Quarta Reunião Extraor-
dinária Audiência Pública Realizada em 28 de no-
vembro de 2012

Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do 
dia vinte e oito de outubro de dois mil e doze, reuniu-se 
a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Alessandro 
Molon – Vice-Presidente; Antonio Bulhões, Armando 
Vergílio, Bruna Furlan, Dr. Grilo, João Paulo Lima, Le-
onardo Picciani, Luiz Couto, Marçal Filho, Mauro Be-
nevides, Mendonça Filho, Mendonça Prado, Onofre 
Santo Agostini, Osmar Serraglio, Paulo Teixeira, Sandra 
Rosado e Valtenir Pereira – Titulares; Cida Borghetti, 
Gonzaga Patriota, João Dado, Laurez Moreira, Mar-
cos Rogério, Odílio Balbinotti, Ricardo Tripoli, Roberto 
Teixeira, Rosane Ferreira e Sandro Alex – Suplentes. 
Compareceu também o Deputado Roberto de Luce-
na, como não-membro. Deixaram de comparecer os 
Deputados Alceu Moreira, Alexandre Cardoso, Andre 
Moura, Anthony Garotinho, Arnaldo Faria de Sá, Ar-
thur Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Bonifácio de An-
drada, Cândido Vaccarezza, Carlos Bezerra, Danilo 
Forte, Delegado Protógenes, Edson Silva, Eduardo 
Cunha, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, Evandro Mi-
lhomen, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Felipe Maia, Félix 
Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Henrique Oliveira, 
Jerônimo Goergen, João Campos, João Paulo Cunha, 
Jorginho Mello, José Mentor, José Nunes, Jutahy Ju-
nior, Luiz Carlos, Luiz Pitiman, Maurício Quintella Les-
sa, Nelson Pellegrino, Odair Cunha, Onyx Lorenzoni, 

Paes Landim, Pastor Marco Feliciano , Paulo Maga-
lhães, Paulo Maluf, Ricardo Berzoini, Roberto Freire, 
Ronaldo Fonseca, Vicente Arruda, Vicente Candido, 
Vieira da Cunha e Vilson Covatti. ORDEM DO DIA: O 
Primeiro Vice-Presidente, Deputado Alessandro Mo-
lon, declarou iniciados os trabalhos da reunião desti-
nada à realização de Audiência Pública para debater 
o Projeto de Lei nº 2.214, de 2011, que “Dispõe sobre 
o processamento de recursos no âmbito da Justiça 
do Trabalho”; de autoria do Deputado Valtenir Pereira 
e relatoria, nesta Comissão, da Deputada Sandra Ro-
sado. O Requerimento para realização da Audiência 
Pública foi de iniciativa do Deputado Dr. Grilo. O Senhor 
Presidente saudou os presentes e informou que foram 
convidados os Senhores: RICARDO PATAH – Presi-
dente da União Geral dos Trabalhadores; ADRIANA 
SILVEIRA MACHADO – Procuradora Representante 
da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho; 
VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR – Representante da 
Confederação Nacional das Instituições Financeiras; 
FLAVIO CROCCE CAETANO – Secretário de Refor-
ma do Judiciário do Ministério da Justiça; ANTÔNIO 
ROSELA – Representante da Força Sindical; MAR-
COS NEVES FAVA – Juiz do Trabalho Representan-
te do Tribunal Superior do Trabalho; JOSÉ EYMARD 
LOGUERCIO – Representante da Central Única dos 
Trabalhadores; LUIZ CARLOS BOTELHO FERREI-
RA – Representante da Confederação Nacional da 
Indústria. O Presidente informou que a Audiência seria 
dividida em duas Mesas. Na primeira parte dos deba-
tes, foram convidados a compor a Mesa os Senhores 
RICARDO PATAH, ADRIANA SILVEIRA MACHADO, 
VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR e FLAVIO CROCCE 
CAETANO. O Presidente esclareceu os critérios para 
a organização da reunião, informando que a palavra 
seria concedida aos convidados, por quinze minutos 
cada, podendo ser prorrogado a critério da Presidên-
cia. Em seguida, aos Deputados inscritos, pelo prazo 
de até cinco minutos. Depois do pronunciamento dos 
Senhores Parlamentares, a palavra seria devolvida 
aos convidados para réplica e para as considerações 
finais. O Presidente convidou o Deputado Dr. Grilo, 
autor do Requerimento da Audiência Pública, a assu-
mir a Presidência. O Presidente concedeu a palavra 
aos convidados que compuseram a primeira Mesa – 
Ricardo Patah, Adriana Silveira Machado, Victor Rus-
somano Júnior e Flavio Crocce Caetano. Encerrada 
a primeira fase dos debates, o Presidente agradeceu 
aos palestrantes e desfez a primeira Mesa. Convidou 
para formar a segunda Mesa os Senhores Antônio 
Rosela, Marcos Neves Fava, José Eymard Loguercio 
e Luiz Carlos Botelho Ferreira, concedendo-lhes a 
palavra. Assumiu a Presidência o Deputado Valtenir 
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Pereira. Encerrada a segunda fase dos debates, o De-
putado Valtenir Pereira abriu para os debates e usou 
da palavra. Concedeu a palavra aos convidados para 
que fizessem suas considerações finais. Usaram da 
palavra os Senhores Marcos Neves Fava e José Ey-
mard Loguercio. O Presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e 
dez minutos. E, para constar, eu ________________, 
Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, 
por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pri-
meiro Vice- Presidente, Deputado Alessandro Molon, 
______________________, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Sexta Reunião (Ordinária), Re-
alizada em 11 de julho de 2012.

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois 
mil e doze, às dez horas e trinta e dois minutos, no 
plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do De-
putado Eros Biondini, 1º Vice-Presidente, a Comissão 
de Defesa do Consumidor para apreciação dos itens 
constantes da pauta. A Lista de Presença registrou 
o comparecimento dos Deputados Eros Biondini e 
Eli Correa Filho – Vice-Presidentes; Carlos Sampaio, 
Chico Lopes, Iracema Portella, José Carlos Araújo, 
Lauriete, Paulo Pimenta, Reguffe, Ricardo Izar, Ro-
berto Teixeira e Severino Ninho – titulares; Augusto 
Coutinho, Aureo, Chico D’Angelo, Fátima Pelaes, Ivan 
Valente, Marcelo Matos e Wellington Roberto – su-
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Al-
meida Lima, Filipe Pereira, José Chaves, Sérgio Brito, 
Weliton Prado e Wolney Queiroz. Havendo quorum, o 
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu 
à apreciação da Comissão a ATA da décima quarta 
reunião, cuja leitura foi dispensada, por terem sido 
distribuídas cópias. Em votação, foi a Ata aprovada. 
Passou-se à ORDEM DO DIA: 1) Requerimento nº 
122/12 – do Sr. José Chaves – que “requer a retifica-
ção do Anexo I do Plano de Trabalho e Metodologia de 
Avaliação constante do Relatório Prévio à Proposta de 
Fiscalização e Controle nº 41/2011”. O Requerimento 
não foi deliberado, em razão da ausência do autor; 2) 
Requerimento nº 123/12 – do Sr. César Halum – que 
“requer seja realizada Sessão de Audiência Pública 
para debater o controle e a administração do comércio 
de alimentos nas aeronaves de transporte de passa-
geiros e nas dependências aeroportuárias do Brasil”. 
O Requerimento não foi deliberado, em razão da au-
sência do autor; 3) Projeto de Decreto Legislativo nº 

10/11 – dos Srs. Eduardo da Fonte e Weliton Prado 
– que “para sustar os efeitos normativos do ato da 
Diretoria da ANEEL, que negou o direito dos consu-
midores brasileiros de serem ressarcidos do erro da 
metodologia de cálculo que elevou ilegalmente as ta-
rifas de energia elétrica, e obrigar as concessionárias 
do serviço público de distribuição de energia elétrica 
a restituir o que receberam indevidamente dos con-
sumidores, no período de 2002 a 2009”. Apensado o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 13/11. Relator: De-
putado Chico Lopes. Parecer: pela aprovação deste 
e pela rejeição do Projeto de Decreto Legislativo nº 
13/11, apensado. Vista concedida ao Deputado José 
Carlos Araújo em vinte e três de novembro de dois 
mil e onze. O Deputado Ricardo Izar apresentou Voto 
em Separado em onze de julho de dois mil e doze. 
Procedeu à leitura do Parecer o Relator, Deputado 
Chico Lopes. Sobre a Mesa Requerimento de adia-
mento da discussão da matéria por dez Sessões, dos 
Deputados Aureo e Filipe Pereira. Manifestaram-se 
sobre a possiblidade de votação do Requerimento 
de adiamento da discussão ou da retirada de pauta 
do Projeto de Decreto Legislativo em questão – e até 
mesmo da sua votação imediata, os Deputados Carlos 
Sampaio, Reguffe, Ricardo Izar, Aureo e José Carlos 
Araújo. Às onze horas e dois minutos, tendo em vista 
o início da Ordem do Dia da Sessão Extraordinária 
da Câmara dos Deputados, a matéria deixou de ser 
apreciada e, em consequência, com exceção do item 
seis, retirado de pauta de ofício por solicitação da au-
tora, os seguintes itens da pauta: 4) Projeto de Lei nº 
2.566/96 – do Senado Federal – que “altera a Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providências”. 
Apensados os Projetos de Lei nºs. 1.749/03, 1.563/03 
– a este os Projetos de Lei nºs. 1.222/07, 2.095/07 
e 2.573/07 –, 1.624/96, 3.215/97 – a este o Projeto 
de Lei nº 2.594/00 –, 3.313/00, 4.158/98 – a este o 
Projeto de Lei nº 2.568/96 –, 1.768/07, 2.998/08 e 
2.999/08. Relator: Deputado Dimas Ramalho. Pa-
recer: pela aprovação deste, da Emenda nº 1/11 da 
Comissão de Defesa do Consumidor, dos Projetos 
de Lei nºs. 1.624/96, 3.215/97, 1.563/03, 1.749/03, 
1.768/07, 2.594/00, 1.222/07 e 2.095/07, apensa-
dos, com Substitutivo; e pela rejeição dos Projetos 
de Lei nºs. 4.158/98, 3.313/00, 2.998/08, 2.999/08, 
2.568/96 e 2.573/07, apensados; 5) Projeto de Lei nº 
3.769/04 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera o 
art. 32 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”. 
Apensados os Projetos de Lei nºs. 4.061/04, 226/11 
e 1.049/11 – e a este o Projeto de Lei nº 1.107/11. 
Relator: Deputado Roberto Teixeira. Parecer: pela 
aprovação deste e dos Projetos de Lei nºs 4.061/04, 
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226/11, 1.049/11 e 1.107/11, apensados, com Subs-
titutivo; 6) Projeto de Lei nº 4.368/08 – da Sra. Elcione 
Barbalho – que “veda a cobrança na conta telefônica, 
em acréscimo ao valor da tarifa definida pela Agência 
Nacional de Telecomunicações, de tributos devidos 
pela concessionária de telefonia”. Apensado o Proje-
to de Lei nº 4.481/08. Relator: Deputado Ricardo Izar. 
Parecer: pela rejeição deste e do Projeto de Lei nº 
4.481/08, apensado. Vista concedida à Deputada Ira-
cema Portella em quatro de julho de dois mil e doze; 
Foi a matéria retirada de pauta de ofício, por solicita-
ção da autora, Deputada Elcione Barbalho. 7) Projeto 
de Lei nº 417/11 – do Sr. Eli Correa Filho – que “altera 
a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, a fim de 
incluir o Artigo 44-A”. Relator: Deputado César Halum. 
Parecer: pela rejeição; 8) Projeto de Lei nº 1.984/11 – 
do Sr. Jefferson Campos – que “dispõe sobre a fixação 
de placas nos postos revendedores de combustíveis 
em todo território nacional”. Relator: Deputado César 
Halum. Parecer: pela aprovação, com Substitutivo; 9) 
Projeto de Lei nº 2.887/11 – do Sr. Dimas Fabiano – 
que “proíbe a inserção, pelas empresas de telefonia 
móvel, durante as ligações efetuadas por clientes, de 
mensagem de voz com cobrança por conta não paga 
e dá outras providências”. Relator: Deputado Roberto 
Teixeira. Parecer: pela aprovação, com emenda; 10) 
Projeto de Lei nº 3.302/12 – da Sra. Romanna Remor 
– que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
estabelecendo critérios de transparência na oferta do 
Serviço Móvel Pessoal”. Relator: Deputado Roberto 
Santiago. Parecer: pela aprovação; e 11) Projeto de Lei 
nº 3.547/12 – do Sr. Hugo Motta – que “dispõe sobre 
a informação do ano de fabricação e do ano-modelo 
no Certificado de Registro de Veículo e no Certificado 
de Licenciamento Anual, previstos na Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997”. Apensado o Projeto de Lei 
nº 3.678/12. Relator: Deputado Roberto Teixeira. Pa-
recer: pela aprovação deste e pela rejeição do Proje-
to de Lei nº 3.678/12, apensado. Iniciada a Ordem do 
Dia da Sessão Extraordinária da Câmara dos Depu-
tados, às onze horas e dois minutos, em cumprimen-
to ao disposto no art. 46, § 1º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, o Presidente encerrou os 
trabalhos, antes convocando reunião ordinária delibe-
rativa para o primeiro dia de agosto, quarta-feira, às 
dez horas, no plenário onze do Anexo II. O inteiro teor 
da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o seu acervo documental. E, para constar, eu, 
........................ Lilian de Cassia Albuquerque Santos, 
Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e aprova-
da, será assinada pelo 1º Vice-Presidente, Deputado 
José Chaves......................................., e encaminha-
da à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Sétima Reunião (Ordinária), 
Realizada em 08 de agosto de 2012.

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e 
doze, às dez horas e cinquenta e um minutos, no ple-
nário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do De-
putado José Chaves a Comissão de Defesa do Con-
sumidor para apreciação dos itens constantes da pau-
ta. A Lista de Presença registrou o comparecimento 
dos Deputados José Chaves – Presidente; Eros Bion-
dini e Eli Correa Filho – Vice-Presidentes; Carlos Sam-
paio, Chico Lopes, Iracema Portella, José Carlos Araú-
jo, Lauriete, Reguffe, Ricardo Izar, Roberto Teixeira, 
Severino Ninho e Weliton Prado – titulares; Augusto 
Coutinho, Aureo, César Halum, Fátima Pelaes, Ivan 
Valente, Mendonça Prado e Roberto Santiago – su-
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Al-
meida Lima, Filipe Pereira, Paulo Pimenta, Sérgio Bri-
to e Wolney Queiroz. Havendo quorum, o Presidente 
declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação 
da Comissão as ATAS da décima quinta e décima sex-
ta reuniões, cujas leituras foram dispensadas, por te-
rem sido distribuídas cópias. Em votação, foram as 
Atas aprovadas. Passou-se à ORDEM DO DIA: 1) Re-
querimento nº 122/12 – do Sr. José Chaves – (PFC 
41/2011) – que “requer a retificação do Anexo I do 
Plano de Trabalho e Metodologia de Avaliação cons-
tante do Relatório Prévio à Proposta de Fiscalização 
e Controle nº 41/2011”. O Requerimento foi aprovado; 
2) Requerimento nº 123/12 – do Sr. César Halum – que 
“requer seja realizada Sessão de Audiência Pública 
para debater o controle e a administração do comércio 
de alimentos nas aeronaves de transporte de passa-
geiros e nas dependências aeroportuárias do Brasil”. 
Os deputados Weliton Prado e Áureo passaram a 
subscrever o requerimento, que foi aprovado; 3) Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 10/11 – dos Srs. Eduar-
do da Fonte e Weliton Prado – que “susta os efeitos 
normativos do ato da Diretoria da ANEEL, que negou 
o direito dos consumidores brasileiros de serem res-
sarcidos do erro da metodologia de cálculo que elevou 
ilegalmente as tarifas de energia elétrica, e obrigar as 
concessionárias do serviço público de distribuição de 
energia elétrica a restituir o que receberam indevida-
mente dos consumidores, no período de 2002 a 2009”. 
(Apensado: PDC 13/2011) Relator: Deputado Chico 
Lopes. Parecer: pela aprovação deste e pela rejeição 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 13/11, apensado. 
Vista concedida ao Deputado José Carlos Araújo em 
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vinte e três de novembro de dois mil e onze. O Depu-
tado Ricardo Izar apresentou Voto em Separado em 
onze de julho de dois mil e doze. O Projeto foi retirado 
de pauta, de ofício, a pedido do autor; 4) Projeto de 
Lei nº 2.566/96 – do Senado Federal – que “altera a 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras providên-
cias”. Apensados os Projetos de Lei nºs. 1.749/03, 
1.563/03 – a este os Projetos de Lei nºs. 1.222/07, 
2.095/07 e 2.573/07 –, 1.624/96, 3.215/97 – a este o 
Projeto de Lei nº 2.594/00 –, 3.313/00, 4.158/98 – a 
este o Projeto de Lei nº 2.568/96 –, 1.768/07, 2.998/08 
e 2.999/08. Relator: Deputado Dimas Ramalho. Pare-
cer: pela aprovação deste, da Emenda nº 1/11 da Co-
missão de Defesa do Consumidor, dos Projetos de Lei 
nºs. 1.624/96, 3.215/97, 1.563/03, 1.749/03, 1.768/07, 
2.594/00, 1.222/07 e 2.095/07, apensados, com Subs-
titutivo; e pela rejeição dos Projetos de Lei nºs. 4.158/98, 
3.313/00, 2.998/08, 2.999/08, 2.568/96 e 2.573/07, 
apensados. O Projeto foi retirado de pauta, de ofício; 
5) Proposta de Fiscalização e Controle nº 96/09 – do 
Sr. Paes Landim – que “propõe que a Comissão de 
Defesa do Consumidor fiscalize os atos de gestão pra-
ticados pela Superintendência de Seguros Privados 
– SUSEP em relação à conduta empresarial da Fede-
ral de Seguros S.A., e de sua administradora Federal 
Vida e Previdência, bem como as ações desse órgão 
normatizador e fiscalizador, e daqueles de auto-regu-
lação visando averiguar as sucessivas denúncias de 
desrespeito as apólices e utilização de estratégias 
procrastinatórias para recusa no pagamento de sinis-
tros, bem como o descumprimento de decisões judi-
ciais, principalmente no tocante aos produtos seguros 
de vida e seguro de invalidez permanente, além de 
cobranças não autorizadas”. Relator: Deputado Au-
gusto Coutinho. Relatório Prévio do Relator, Dep. Au-
gusto Coutinho (DEM – PE), pela implementação da 
PFC, nos termos do Plano de Execução e na Metodo-
logia de Avaliação apresentados. O relatório prévio foi 
aprovado; 6) Projeto de Lei nº 1.014/03 – do Sr. Ricar-
do Izar – que “dispõe sobre a identificação e os padrões 
de qualidade da água adicionada de sais e envasa-
mento para comercialização”. Relator: Deputado José 
Carlos Araújo. Parecer: pela aprovação das Emendas 
nºs 1 e 2 do Senado Federal ao PL nº 1.014/2003. O 
parecer foi aprovado; 7) Projeto de Lei nº 3.769/04 – 
do Sr. Celso Russomanno – que “altera o art. 32 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”. Apensados 
os Projetos de Lei nºs. 4.061/04, 226/11 e 1.049/11 – 
e a este o Projeto de Lei nº 1.107/11. Relator: Depu-
tado Roberto Teixeira. Parecer: pela aprovação deste 
e dos Projetos de Lei nºs 4.061/04, 226/11, 1.049/11 
e 1.107/11, apensados, com Substitutivo. O Projeto foi 

retirado de pauta, de ofício, a pedido do relator; 8) Pro-
jeto de Lei nº 2.607/07 – do Sr. Pepe Vargas – que 
“faculta ao segurado, nos contratos de seguros de au-
tomóveis, a escolha do prestador de serviços de repa-
ros do veículo sinistrado”. Relator: Deputado Augusto 
Coutinho. Parecer: pela aprovação da Emenda do Se-
nado Federal ao PL nº 2.607/2007. O Projeto foi reti-
rado de pauta; 9) Projeto de Lei nº 4.368/08 – da Sra. 
Elcione Barbalho – que “veda a cobrança na conta 
telefônica, em acréscimo ao valor da tarifa definida 
pela Agência Nacional de Telecomunicações, de tribu-
tos devidos pela concessionária de telefonia”. Apen-
sado o Projeto de Lei nº 4.481/08. Relator: Deputado 
Ricardo Izar. Parecer: pela rejeição deste e do Projeto 
de Lei nº 4.481/08, apensado. Vista concedida à De-
putada Iracema Portella em quatro de julho de dois mil 
e doze; O Projeto foi retirado de pauta, de ofício, a pe-
dido da autora; 10) Projeto de Lei nº 417/11 – do Sr. 
Eli Correa Filho – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, a fim de incluir o Artigo 44-A”. Re-
lator: Deputado César Halum. Parecer: pela rejeição. 
O Projeto foi retirado de pauta, de ofício, a pedido do 
autor; 11) Projeto de lei nº 1.937/11 – do Sr. Jefferson 
Campos – que “dispõe sobre campanha permanente 
de divulgação da Tarifa Social de Energia Elétrica e 
outras providências”. Relatora: Deputada Iracema Por-
tella. Parecer: pela aprovação deste. Vista ao Deputa-
do César Halum, em 04/07/2012. O Projeto foi retirado 
de pauta, de ofício; 12) Projeto de lei nº 1.984/11 – do 
Sr. Jefferson Campos – que “dispõe sobre a fixação 
de placas nos postos revendedores de combustíveis 
em todo território nacional” Relator: Deputado César 
Halum. Parecer: pela aprovação, com substitutivo. O 
parecer foi aprovado; 13) Projeto de Lei nº 2.887/11 
– do Sr. Dimas Fabiano – que “proíbe a inserção, pelas 
empresas de telefonia móvel, durante as ligações efe-
tuadas por clientes, de mensagem de voz com cobran-
ça por conta não paga e dá outras providências”. Re-
lator: Deputado Roberto Teixeira. Parecer: pela apro-
vação, com emenda. O Projeto foi retirado de pauta, 
de ofício, a pedido do relator; 14) Projeto de Lei nº 
3.214/12 – do Sr. Vieira da Cunha – que “obriga o for-
necimento de rodas e pneus sobressalentes em idên-
ticas dimensões das demais rodas e pneus que equi-
pam os veículos novos, nacionais e importados, co-
mercializados no País”. Relator: Deputado Carlinhos 
Almeida. Parecer: pela aprovação, com emenda. O 
Projeto não foi deliberado; e 15) Projeto de Lei nº 
3.302/12 – da Sra. Romanna Remor – que “altera a 
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, estabelecendo 
critérios de transparência na oferta do Serviço Móvel 
Pessoal”. Relator: Deputado Roberto Santiago. Pare-
cer: pela aprovação. O Projeto não foi deliberado. Nada 
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mais havendo a tratar, às doze horas e cinco minutos, 
o Presidente encerrou os trabalhos, antes convocando 
reunião ordinária deliberativa para o dia cinco de se-
tembro, quarta-feira, às dez horas, no plenário oito, do 
Anexo II. O inteiro teor da reunião foi gravado, passan-
do o arquivo de áudio a integrar o seu acervo docu-
mental. E, para constar, eu, ........................................ 
Lilian de Cassia Albuquerque Santos, Secretária, lavrei 
a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado José Chaves 
______________________, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Oitava Reunião (Ordinária), 
Realizada em 22 de agosto de 2012.

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de 
dois mil e doze, às dez horas e quarenta e seis minutos, 
no plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Depu-
tado Eros Biondini, a Comissão de Defesa do Consu-
midor para apreciação dos itens constantes da pauta. 
A Lista de Presença registrou o comparecimento dos 
Deputados José Chaves – Presidente; Eros Biondini e 
Eli Correa Filho – Vice-Presidentes; Chico Lopes, Filipe 
Pereira, Iracema Portella, José Carlos Araújo, Laurie-
te, Reguffe, Ricardo Izar, Roberto Teixeira, Severino 
Ninho e Weliton Prado – titulares; Augusto Coutinho, 
Aureo, César Halum, Chico D’Angelo, Fátima Pelaes, 
Nelson Marchezan Junior, Roberto Santiago e Welling-
ton Roberto – suplentes. Compareceram também os 
Deputados Luiz Couto e Onofre Santo Agostini, como 
não-membros da Comissão. Deixaram de comparecer 
os Deputados Almeida Lima, Carlos Sampaio, Pau-
lo Pimenta, Sérgio Brito e Wolney Queiroz. Havendo 
quorum, o Presidente declarou abertos os trabalhos 
e submeteu à apreciação da Comissão a ATA da dé-
cima sétima reunião, cuja leitura foi dispensada, por 
terem sido distribuídas cópias. Em votação, foi a Ata 
aprovada. Passou-se à ORDEM DO DIA: 1) Requeri-
mento nº 124/12 – do Sr. Weliton Prado – que “requer 
seja realizada audiência pública nesta Comissão para 
debater as denúncias de indícios de irregularidades no 
cumprimento dos contratos de concessão das rodo-
vias federais, em especial, dos lotes explorados pelo 
grupo espanhol OHL, conforme notícias na imprensa 
brasileira”. Em votação, foi o Requerimento aprovado, 
sendo subscrito pelos Deputados Augusto Coutinho, 
Áureo, Eros Biondini, José Carlos Araújo, Reguffe, 
Roberto Santiago e Severino Ninho; 2) Projeto de Lei 
nº 3.769/04 – do Sr. Celso Russomanno – que “altera 

o art. 32 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”. 
Apensados os Projetos de Lei nºs. 4.061/04, 226/11 e 
1.049/11 – e a este o Projeto de Lei nº 1.107/11. Rela-
tor: Deputado Roberto Teixeira. Parecer: pela aprova-
ção deste e dos Projetos de Lei nºs 4.061/04, 226/11, 
1.049/11 e 1.107/11, apensados, com Substitutivo. A 
matéria foi retirada de pauta de ofício, a pedido do 
Relator; 3) Projeto de Lei nº 2.607/07 – do Sr. Pepe 
Vargas – que “faculta ao segurado, nos contratos de 
seguros de automóveis, a escolha do prestador de 
serviços de reparos do veículo sinistrado”. Relator: 
Deputado Augusto Coutinho. Parecer: pela aprovação 
da Emenda do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 
2.607/07. Discutiu a matéria o Deputado Reguffe. Em 
votação, foi o Parecer do Relator aprovado; 4) Projeto 
de Lei nº B/08 – da Sra. Elcione Barbalho – que “veda 
a cobrança na conta telefônica, em acréscimo ao va-
lor da tarifa definida pela Agência Nacional de Teleco-
municações, de tributos devidos pela concessionária 
de telefonia”. Apensado o Projeto de Lei nº 4.481/08. 
Relator: Deputado Ricardo Izar. Parecer: pela rejeição 
deste e do Projeto de Lei nº 4.481/08, apensado. Vista 
concedida à Deputada Iracema Portella em quatro de 
julho de dois mil e doze. Discutiram a matéria os De-
putados Chico Lopes, Reguffe, Severino Ninho, José 
Carlos Araújo, Augusto Coutinho e Roberto Santiago. 
A matéria foi retirada de pauta de ofício, a pedido do 
Relator; 5) Projeto de Lei nº 141/11 – do Sr. Weliton 
Prado – que “altera a Lei nº 10.848, de 15 de março 
de 2004, dispondo sobre a comercialização de energia 
elétrica”. Apensado o Projeto de Lei nº 966/2011. Rela-
tor: Deputado Severino Ninho. Parecer: pela aprovação 
deste, da Emenda nº 1/11 da Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Projeto de Lei nº 966/11, apensado, 
com Substitutivo. Em três de agosto de dois mil e onze, 
foi concedida vista ao Deputado Chico Lopes. A matéria 
foi retirada de pauta de ofício, a pedido do Relator; 6) 
Projeto de Lei nº 373/11 – da Sra. Manuela D’Ávila – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de as embalagens de 
medicamentos conterem tampa de segurança”. Relator: 
Deputado Chico Lopes. Parecer: pela aprovação deste 
e do Substitutivo nº 3 da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio, com Substitutivo. 
A matéria foi retirada de pauta de ofício, a pedido do 
Relator; 7) Projeto de Lei nº 417/11 – do Sr. Eli Correa 
Filho – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, a fim de incluir o Artigo 44-A”. Relator: Depu-
tado César Halum. Parecer: pela rejeição. O Projeto de 
Lei foi retirado de pauta de ofício, a pedido do autor; 
8) Projeto de Lei nº 2.887/11 – do Sr. Dimas Fabiano 
– que “proíbe a inserção, pelas empresas de telefonia 
móvel, durante as ligações efetuadas por clientes, de 
mensagem de voz com cobrança por conta não paga 
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e dá outras providências”. Relator: Deputado Roberto 
Teixeira. Parecer: pela aprovação, com emenda. Em 
votação, foi o Parecer do Relator aprovado; 9) Projeto 
de Lei nº 2.992/11 – do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que 
“acrescenta o § 6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990”. Relator: Deputado Severino Ninho. 
Parecer: pela aprovação. O Projeto de Lei foi retirado 
de pauta de ofício, a pedido do Relator; 10) Projeto de 
Lei nº 3.214/12 – do Sr. Vieira da Cunha – que “obriga 
o fornecimento de rodas e pneus sobressalentes em 
idênticas dimensões das demais rodas e pneus que 
equipam os veículos novos, nacionais e importados, 
comercializados no País”. Relator: Deputado Carli-
nhos Almeida. Parecer: pela aprovação, com emenda. 
O Projeto de Lei não foi deliberado; e 11) Projeto de 
Lei nº 3.302/12 – da Sra. Romanna Remor – que “al-
tera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, estabele-
cendo critérios de transparência na oferta do Serviço 
Móvel Pessoal”. Relator: Deputado Roberto Santiago. 
Parecer: pela aprovação. Foi concedida vista ao De-
putado Augusto Coutinho. O Deputado Eros Biondini 
comunicou que a reunião da Comissão estava sendo 
acompanhada por inúmeros internautas, dentre eles 
Patrícia, do Rio Grande do Norte; Lúcia, de Tocantins; 
Rafael Reinaldo, do Paraná; Paula, do Pará; Marcela 
e Tatiana, da Paraíba; Eduardo, da Bahia; e Wélisson, 
de Minas Gerais, que se manifestaram com relação à 
qualidade das telecomunicações em seus Estados. E 
nada mais havendo a tratar, às doze horas e vinte e 
sete minutos, o Presidente encerrou os trabalhos, an-
tes convocando reunião ordinária deliberativa para o 
dia cinco de setembro, quarta-feira, às dez horas, no 
plenário oito do Anexo II. O inteiro teor da reunião foi 
gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o seu 
acervo documental. E, para constar, eu, ......................
.......................................................................................
........ Lilian de Cassia Albuquerque Santos, Secretária, 
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assi-
nada pelo 1º Vice-Presidente, Deputado José Chaves 
______________________, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Nona Reunião (Ordinária), Re-
alizada em 05 de setembro de 2012.

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e doze, às dez horas e quarenta e nove minu-
tos, no plenário oito do Anexo II da Câmara dos De-
putados, reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência 
do Deputado José Chaves, a Comissão de Defesa do 
Consumidor para apreciação dos itens constantes da 

pauta. A Lista de Presença registrou o comparecimen-
to dos Deputados José Chaves – Presidente; Carlos 
Sampaio, Chico Lopes, Iracema Portella, José Carlos 
Araújo, Lauriete, Reguffe, Ricardo Izar, Roberto Teixei-
ra, Severino Ninho e Weliton Prado – titulares; Augusto 
Coutinho, César Halum e Chico D’Angelo – suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Almeida Lima, 
Eli Correa Filho, Eros Biondini, Filipe Pereira, Paulo 
Pimenta, Sérgio Brito e Wolney Queiroz. Havendo qu-
orum, o Presidente declarou abertos os trabalhos e 
submeteu à apreciação da Comissão a ATA da décima 
oitava reunião, cuja leitura foi dispensada, por terem 
sido distribuídas cópias. Em votação, foi a Ata apro-
vada. Passou-se à Ordem do Dia: 1) Requerimento 
nº 125/12 – do Sr. Ricardo Izar – que “requer a reali-
zação de Audiência Pública para tratar de questões 
relativas aos prejuízos, danos e malefícios gerados 
aos consumidores em decorrência de determinadas 
atividades desenvolvidas por órgãos de proteção ao 
crédito, e a necessidade de legislação regulamenta-
dora para o setor”. Encaminharam a votação da ma-
téria os Deputados Ricardo Izar, José Carlos Araújo, 
Reguffe e César Halum. Em votação, foi o Requeri-
mento aprovado; 2) Projeto de Lei nº 3.769/04 – do 
Sr. Celso Russomanno – que “altera o art. 32 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990”. Apensados os 
Projetos de Lei nºs. 4.061/04, 226/11 e 1.049/11 – e 
a este o Projeto de Lei nº 1.107/11. Relator: Deputa-
do Roberto Teixeira. Parecer: pela aprovação deste 
e dos Projetos de Lei nºs 4.061/04, 226/11, 1.049/11 
e 1.107/11, apensados, com Substitutivo. A matéria 
foi retirada de pauta de ofício, a pedido do Relator; 
3) Projeto de Lei nº 141/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “altera a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, 
dispondo sobre a comercialização de energia elétri-
ca”. Apensado o Projeto de Lei nº 966/11. Relator: 
Deputado Severino Ninho. Parecer: pela aprovação 
deste, da Emenda nº 1/11 da Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Projeto de Lei nº 966/11, apensa-
do, com Substitutivo. Em três de agosto de dois mil e 
onze, foi concedida vista ao Deputado Chico Lopes. 
A matéria foi retirada de pauta de ofício, a pedido do 
Relator; 4) Projeto de Lei nº 373/11 – da Sra. Ma-
nuela D’Ávila – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
de as embalagens de medicamentos conterem tam-
pa de segurança”. Relator: Deputado Chico Lopes. 
Parecer: pela aprovação deste e do Substitutivo nº 
3 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, com Substitutivo. Foi concedida 
vista ao Deputado César Halum; 5) Projeto de Lei nº 
2.992/11 – do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que “acrescenta 
o § 6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990”. Relator: Deputado Severino Ninho. Pare-
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cer: pela aprovação. O Projeto de Lei foi retirado de 
pauta de ofício, a pedido do Relator; 6) Projeto de Lei 
nº 3.214/12 – do Sr. Vieira da Cunha – que “obriga o 
fornecimento de rodas e pneus sobressalentes em 
idênticas dimensões das demais rodas e pneus que 
equipam os veículos novos, nacionais e importados, 
comercializados no País”. Relator: Deputado Carlinhos 
Almeida. Parecer: pela aprovação, com emenda. Foi 
designado Relator Substituto o Deputado Reguffe. 
Em votação, foi o Parecer aprovado; 7) Projeto de Lei 
nº 3.418/12 – do Sr. Gabriel Guimarães – que “cria o 
Livro de Reclamações dos Consumidores e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Roberto Teixeira. Pa-
recer: pela aprovação. O Projeto de Lei foi retirado de 
pauta de ofício, a pedido do Deputado César Halum. 
O Deputado José Chaves registrou o aniversário do 
Deputado Reguffe e desejou, em nome da Comis-
são de Defesa do Consumidor, votos de felicidade. 
E Nada mais havendo a tratar, às onze horas e vinte 
e dois minutos, o Presidente encerrou os trabalhos, 
antes convocando reunião ordinária deliberativa para 
o dia dezenove de setembro, quarta-feira, às dez 
horas, no plenário oito do Anexo II. O inteiro teor da 
reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a 
integrar o seu acervo documental. E, para constar, 
eu,........................... Mônica Rodrigues Campello, 
Secretária Substituta, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
José Chaves ______________________, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Vigésima Reunião (Ordinária), Realiza-
da em 17 de outubro de 2012.

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e doze, às onze horas e um minuto, no 
plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do De-
putado Eros Biondini, 1º Vice-Presidente, a Comis-
são de Defesa do Consumidor para apreciação dos 
itens constantes da pauta. A Lista de Presença re-
gistrou o comparecimento dos Deputados Eros Bion-
dini e Eli Correa Filho – Vice-Presidentes; Chico 
Lopes, Iracema Portella, José Carlos Araújo, Lau-
riete, Reguffe, Ricardo Izar, Roberto Teixeira, Seve-
rino Ninho e Weliton Prado – titulares; Augusto Cou-
tinho, César Halum e Wellington Roberto – suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Almeida 
Lima, Carlos Sampaio, Filipe Pereira, José Chaves, 
Paulo Pimenta, Sérgio Brito e Wolney Queiroz. Ha-
vendo quorum, o Presidente declarou abertos os 

trabalhos e submeteu à apreciação da Comissão a 
ATA da décima nona reunião, cuja leitura foi dispen-
sada, por terem sido distribuídas cópias. Em votação, 
foi a Ata aprovada. Passou-se à Ordem do Dia: 1) 
Requerimento nº 126/12 – do Sr. Augusto Coutinho 
– que “solicita a realização de Audiência Pública, 
com a presença dos Senhores Julio Ferraz Arcover-
de – Presidente do Denatran, Jorge Ernesto Pinto 
Fraxe – Diretor Geral do DNIT, Paulo Cesar Marques 
da Silva – Engenheiro de tráfego, a fim de subsidia-
rem informações quanto à suposta existência de uma 
“indústria de multas” ou “máfia das lombadas eletrô-
nicas” e outros assuntos relativos à fiscalização do 
trânsito por meio de dispositivos eletrônicos”. O Re-
querimento não foi deliberado, em razão da ausên-
cia do autor em plenário no momento da apreciação 
da Proposição; 2) Requerimento nº 127/12 – do Sr. 
Ivan Valente – que “requer a realização de Audiência 
Pública, para a oitiva do representante da Divisão 
da Inspeção de Produtos de Origem Animal do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
– DIPOA –, bem como de integrantes da comunida-
de científica e do Sindicato Nacional dos Fiscais 
Agropecuários – ANFFA Sindical – coma finalidade 
de se debater as Instruções Normativas nº 43 e 44, 
de 7 de dezembro de 2011, ambas expedidas pela 
Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento”. Foi o Re-
querimento retirado de pauta de ofício, por solicita-
ção do autor; 3) Requerimento nº 128/12 – do Sr. 
José Chaves – que “requer realização de seminário 
da Comissão de Defesa do Consumidor para deba-
ter os impactos do novo modelo do setor energético 
para o consumidor, a partir da edição a Medida Pro-
visória 579, de 2012, que prorroga as concessões 
do setor e diminui a tarifa de energia a partir da eli-
minação de encargos setoriais”. O Requerimento 
não foi deliberado, em virtude da ausência do autor; 
4) Projeto de Lei Complementar nº 76/11 – do Sr. 
Francisco Araújo – que “veda a utilização do sistema 
francês de amortização, ou “tabela Price”, nos em-
préstimos e financiamentos de qualquer natureza”. 
Relator: Deputado José Chaves. Parecer: pela rejei-
ção. Foi o Projeto de Lei Complementar retirado de 
pauta de ofício, por solicitação do Relator; 5) Proje-
to de Lei nº 3.998/12 – do Senado Federal – que 
“altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
“dispõe sobre os planos e seguros privados de as-
sistência à saúde”, para incluir os tratamentos anti-
neoplásicos de uso oral entre as coberturas obriga-
tórias”. Relator: Deputado Reguffe. Parecer: pela 
aprovação, com emenda. Procedeu à leitura do Pa-
recer o Relator, Deputado Reguffe. O Deputado Ri-
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cardo Izar externou a intenção de solicitar vista da 
matéria. A propósito da manifestação desse Parla-
mentar, usaram da palavra os Deputados José Car-
los Araújo, Weliton Prado, César Halum e Eros Bion-
dini. O Projeto de Lei não foi deliberado, em razão 
do início da Ordem do Dia da Sessão Extraordinária 
da Câmara dos Deputados; 6) Proposta de Fiscali-
zação e Controle nº 45/11 – do Sr. Maurício Quintella 
Lessa – que “propõe que a Comissão de Defesa do 
Consumidor realize, com auxílio do Tribunal de Con-
tas da União, ato de fiscalização e controle na Ele-
trobras Distribuição Alagoas de Eletricidade de Ala-
goas”. Relator: Deputado Nelson Marchezan Junior. 
Relatório Prévio: pela implementação da Proposta, 
nos termos do Plano de Execução e Metodologia de 
Avaliação. Foi a Proposição retirada de pauta de 
ofício, por solicitação do Relator; 7) Projeto de Lei 
nº 768/03 – do Sr. Luiz Bittencourt – que “modifica 
a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 ( Lei Geral de 
Telecomunicações), obrigando as operadoras de 
telefonia fixa comutada a divulgar a legislação de 
defesa do consumidor nas listas telefônicas de dis-
tribuição obrigatória”. Relator: Deputado Nelson 
Marchezan Junior. Parecer: pela aprovação das 
Emendas do Senado Federal. Foi o Projeto de Lei 
retirado de pauta de ofício, por solicitação do Rela-
tor; 8) Projeto de Lei nº 373/11 – da Sra. Manuela 
D’ávila – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
embalagens de medicamentos conterem tampa de 
segurança”. Relator: Deputado Chico Lopes. Pare-
cer: pela aprovação deste e do Substitutivo nº 3 da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, com Substitutivo. Vista concedida ao 
Deputado César Halum em cinco de setembro de 
dois mil e dois. O Projeto de Lei não foi apreciado, 
em razão do inicio da Ordem do Dia da Sessão Ex-
traordinária da Câmara dos Deputados; 9) Projeto 
de Lei nº 417/11 – do Sr. Eli Correa Filho – que “al-
tera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, a 
fim de incluir o Artigo 44-A”. Relator: Deputado Cé-
sar Halum. Parecer: pela rejeição. Foi o Projeto de 
Lei retirado de pauta de ofício, por solicitação do 
Relator; 10) Projeto de Lei nº 1.081/11 – do Sr. Ro-
mero Rodrigues – que “altera a Lei Geral de Teleco-
municações – Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
obrigando as prestadoras do serviço de telefonia 
móvel a identificar a operadora destinatária da cha-
mada”. Apensados os Projetos de Lei nºs. 1.810/11, 
2.174/11, 2.209/11, 2.266/11, 2.796/11 e 3.230/12. 
Relator: Deputado Paulo Pimenta. Parecer: pela 
aprovação deste e dos Projetos de Lei nºs. 1.810/11, 
2.174/11, 2.209/11, 2.266/11, 2.796/11 e 3.230/12, 
apensados, com Substitutivo. O Projeto de Lei não foi 

apreciado, em razão do inicio da Ordem do Dia da 
Sessão Extraordinária da Câmara dos Deputados; 
11) Projeto de Lei nº 2.591/11 – do Sr. Edmar Arruda 
– que “altera a Lei nº 6.015, de 1973, que “dispõe 
sobre os registros públicos, e dá outras providências””. 
Apensado o Projeto de Lei nº 2.920/11. Relator: De-
putado Severino Ninho. Parecer: pela aprovação des-
te e do Projeto de Lei nº 2.920/12, apensado, com 
Substitutivo. O Projeto de Lei não foi apreciado, em 
razão do início da Ordem do Dia da Sessão Extraor-
dinária da Câmara dos Deputados; 12) Projeto de Lei 
nº 3.302/12 – da Sra. Romanna Remor – que “altera 
a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, estabelecen-
do critérios de transparência na oferta do Serviço 
Móvel Pessoal”. Relator: Deputado Roberto Santiago. 
Parecer: pela aprovação. Vista concedida ao Depu-
tado Augusto Coutinho em vinte e dois de agosto de 
dois mil e doze. O Projeto de Lei não foi apreciado, 
em razão do início da Ordem do Dia do plenário da 
Casa; e 13) Projeto de Lei nº 3.504/12 – do Sr. Ruy 
Carneiro – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências”, para estabe-
lecer a responsabilidade dos bancos e instituições 
financeiras por prejuízos causados a correntistas e 
consumidores em geral em caso de greve ou movi-
mento de natureza similar”. Relator: Deputado José 
Chaves. Parecer: pela rejeição. Foi o Projeto de Lei 
retirado de pauta de ofício, por solicitação do Relator. 
Durante os trabalhos, o Presidente, Deputado Eros 
Biondine, comunicou aos presentes que estaria au-
sente dos próximos trabalhos da reunião, uma vez 
que aceitara convite formulado pelo Governador do 
Estado de Minas Gerais, Senhor Antônio Augusto 
Anastasia, para exercer a titularidade da Secretaria 
de Estado de Esportes e da Juventude. Ainda regis-
trou a presença em plenário do Deputado Isaías Sil-
vestre, que o substituiria. Tendo em vista o início da 
Ordem do Dia da Sessão Extraordinária da Câmara 
dos Deputados, às onze horas e trinta e oito minutos, 
o Presidente encerrou os trabalhos, em cumprimen-
to ao disposto no § 1º do art. 46 do Regimento Inter-
no da Casa, antes convocando reunião ordinária de-
liberativa para o dia trinta e um de outubro, quarta-
-feira, às dez horas, no plenário oito do Anexo II. O 
inteiro teor da reunião foi gravado, passando o arqui-
vo de áudio a integrar o seu acervo documental. E, 
para constar, eu,...................................... Lilian de 
Cássia Albuquerque Santos, Secretária, lavrei a pre-
sente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
1º Vice-Presidente, Deputado Eros Biondini 
______________________, e publicada no Diário 
da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 37ª Reunião Deliberativa Ordinária Re-
alizada em 14 de novembro de 2012

Às dez horas e vinte e dois minutos do dia quator-
ze de novembro de dois mil e doze, 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 Sarney Filho, Presi-
dente. Registraram suas presenças os Senhores De-
putados Sarney Filho (PV/MA) – Presidente; Arnaldo 
Jordy (PPS/PA) e Penna (PV/SP) – Vice-Presidentes; 
Augusto Carvalho (PPS/DF), Felipe Bornier (PPS/RJ), 
Leonardo Monteiro (PT/MG), Marcio Bittar (PSDB/AC) 
e Márcio Macêdo (PT/SE) – Titulares; Antonio Bulhões 
(PRB/SP), Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB/SP), 
Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/MG), Homero 
Pereira (PSD/MT), Marco Tebaldi (PSDB/SC) e Valdir 
Colatto (PMDB/SC) – Suplentes Deixaram de compa-
recer os Deputados Antônio Roberto (PV/MG), Giovani 
Cherini (PDT/RS), Givaldo Carimbão (PSB/AL), Irajá 
Abreu (PSD/TO), Marina Santanna (PT/GO), Mário de 
Oliveira (PSC/MG), Paulo Piau (PMDB/MG), Rebecca 
Garcia (PP/AM), Ricardo Tripoli (PSDB/SP) e Vilalba 
(PRB/PE). Justificaram a ausência os Deputados Alfre-
do Sirkis (PV/RJ) e Lauriete (PSC/ES). ABERTURA: 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, 
Deputado Sarney Filho declarou aberto os trabalhos 
e colocou à apreciação as Atas da 34ª Reunião Deli-
berativa Ordinária, realizada no dia 07 de outubro de 
2012 e da 35ª Reunião de Audiência Pública, realizada 
no dia 08 de novembro de 2012. Dispensada a leitura 
das Atas a pedido do Deputado Penna (PV/SP). Em 
votação, as Atas foram aprovadas por unanimidade. 
ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – REQUERI-
MENTO Nº 160/12 – do Sr. Valdir Colatto – que “requer 
Audiência Pública conjunta com a Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural para discutir a situação atual dos transgênicos”. 
ENCAMINHOU A MATÉRIA O DEPUTADO VALDIR 
COLATTO. APROVADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 
163/12 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que 
“solicita a realização de Audiência Pública na Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em 
conjunto com a Comissão de Minas e Energia, com o 
objetivo de discutir a Proposta de Política Nacional para 
o Gás Natural no Brasil”. ENCAMINHOU A MATÉRIA 
O DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME. 
DISCUTIU A MATÉRIA O DEP. MÁRCIO MACÊDO (PT 
– SE). APROVADO, COM ADENDO DE RETIRADA DA 

PETROBRÁS DA RELAÇÃO DOS CONVIDADOS. 3 
– REQUERIMENTO Nº 164/12 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “solicita seja convocada a Ministra 
do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, nesta Comissão, 
para prestar esclarecimentos acerca do Relatório de 
Auditoria e fiscalização realizado pelo TCU em face 
da situação de risco revelada pelo acidente ambiental 
causado pelo vazamento de óleo no campo de Frade, 
em novembro de 2011”. ENCAMINHOU A MATÉRIA 
O DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS MENDES THA-
ME. APROVADO, COM ADENDO NO SENTIDO DE 
TRANSFORMAR A CONVOCAÇÃO EM CONVITE À 
MINISTRA DO MEIO AMBIENTE.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 38ª Reunião De Audiência Pública Or-
dinária Realizada em 20 de novembro 2012

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vin-
te de novembro de dois mil e doze, no Plenário 8, do 
Anexo II, da Câmara dos Deputados, a Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sob a 
presidência do Deputado Sarney Filho, reuniu-se em 
audiência pública ordinária para discutir o tema “As 
Hidrelétricas e as Unidades de Preservação na Ama-
zônia – O Caso da Usina Tapajós, no Pará”, em face do 
Requerimento nº 158/2012, aprovado nesta Comissão. 
Registraram suas presenças os Senhores Deputados 
Sarney Filho – Presidente; Arnaldo Jordy e Penna – 
Vice-Presidentes; Augusto Carvalho, Leonardo Mon-
teiro e Márcio Macêdo – Titulares; Antonio Bulhões e 
Paulo Cesar Quartiero – Suplentes. Deixaram de com-
parecer os Deputados Antônio Roberto, Felipe Bornier, 
Giovani Cherini, Givaldo Carimbão, Irajá Abreu, Marcio 
Bittar, Marina Santanna, Mário de Oliveira, Paulo Piau, 
Rebecca Garcia, Ricardo Tripoli e Vilalba. Justificaram 
suas ausências os Deputados Alfredo Sirkis, Lauriete 
e Vilalba. O Presidente, Deputado Sarney Filho, decla-
rou abertos os trabalhos e convidou a tomar assento 
à mesa os seguintes convidados: Francisco Romário 
Wojcicki, Secretário-Executivo Adjunto do Ministério 
de Minas e Energia, representando o Ministro Edison 
Lobão; João Akira Omoto, Procurador da República no 
Município de Londrina-PR; Marcelo Marcelino de Oli-
veira, Diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento 
do ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade; Alessandra Cardoso, Assessora do 
Inesc – Instituto de Estudos Socioeconômicos; Brent 
Millikan, Diretor da ONG International Rivers. O Presi-
dente discorreu sobre os objetivos da reunião, cientifi-
cou os convidados, parlamentares e demais presentes 
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acerca das normas regimentais e concedeu a palavra 
aos expositores. Após a apresentação dos expositores 
convidados, o Presidente concedeu a palavra ao An-
tônio Escrivão Filho, Coordenador-Executivo da ONG 
“Terra de Direitos” – Organização de Direitos Humanos. 
Findas as palestras, o Presidente iniciou os debates, 
oportunidade em que formulou algumas indagações 
aos expositores. Encerrados os debates, o Presidente 
concedeu a palavra aos palestrantes, para proferirem 
suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente agradeceu a presença dos palestrantes, 
parlamentares e demais participantes e encerrou a 
reunião às dezesseis horas e cinquenta minutos. E, 
para constar, eu ______________________, Aurenilton 
Araruna de Almeida, lavrei a presente Ata, cujo conjun-
to do arquivo de áudio passa a integrá-la, que, por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Sarney Filho ______________________, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 39ª Reunião Ordinária Realizada em 21 
de novembro de 2012 

Às dez horas e vinte e seis minutos do dia vinte 
e um de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, no Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos Depu-
tados, sob a Presidência do Presidente, Deputado 
Sarney Filho. Registraram suas presenças os Senho-
res Deputados Sarney Filho – Presidente; Arnaldo 
Jordy, Penna e Rebecca Garcia – Vice-Presidentes; 
Augusto Carvalho, Felipe Bornier, Giovani Cherini, Le-
onardo Monteiro, Marcio Bittar, Márcio Macêdo e Vi-
lalba – Titulares; Antonio Bulhões, Arnaldo Jardim, 
Bernardo Santana de Vasconcellos, Fernando Ferro, 
Homero Pereira, Leandro Vilela, Marco Tebaldi, Oziel 
Oliveira, Paulo Cesar Quartiero e Zé Geraldo – Su-
plentes Deixaram de comparecer os Deputados Antô-
nio Roberto, Givaldo Carimbão, Irajá Abreu, Marina 
Santanna, Mário de Oliveira, Paulo Piau e Ricardo 
Tripoli. Justificaram suas ausências os Deputados Al-
fredo Sirkis e Lauriete. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou à apreciação as Atas das 36ª Reu-
nião de Audiência Pública Ordinária, realizada no dia 
13/11/2012, e 37ª Reunião Deliberativa Ordinária, re-
alizada no dia 14/11/2012. Dispensada a leitura das 
Atas, a pedido do Deputado Penna. Em votação, as 
Atas foram aprovadas, por unanimidade. ORDEM DO 
DIA: A – Requerimentos e Relatórios em Geral: 1 – 

RELATÓRIO Nº 1/10 – do Sr. Edson Duarte – que “re-
latório Final do Grupo de Trabalho da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 
Câmara dos Deputados destinado à análise das impli-
cações do uso do amianto no Brasil”. RELATOR do 
GT: Deputado Edson Duarte. PARECER DO GT: Fa-
vorável, com ressalvas. O Deputado Luiz Carreira 
apresentou voto em separado em 11/06/2010. O Pre-
sidente, Deputado Sarney Filho, esclareceu que o Re-
latório foi aprovado pelo Grupo de Trabalho, portanto 
o produto final do Grupo de Trabalho foi concluído, 
cabendo a esta Comissão manifestar-se sobre o seu 
acolhimento ou não. Ressaltou que tratava-se de um 
documento interno, produzido por um grupo de parla-
mentares designados especificamente para esse fim. 
Desta forma, informou que, caso o Relatório fosse 
aprovado, determinaria os encaminhamentos contidos 
em sua conclusão e, caso rejeitado, também determi-
naria o seu arquivamento definitivo. Registrou que a 
pauta foi enviada aos gabinetes dos membros da Co-
missão na semana passada, com a devida antecedên-
cia, além de o Relatório encontrar-se disponível na 
pauta eletrônica e no próprio site da Câmara dos De-
putados. O Deputado Márcio Macêdo apresentou Ques-
tão de Ordem, baseado nos Artigos 22, inciso II, 100, 
§ 1º, e 105, parágrafo único, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. Argumentou que o Relatório 
do Grupo de Trabalho foi incluído na Pauta sem ter 
sido aprovado na Legislatura anterior e cujo relator não 
foi reeleito, desta forma sem elementos regimentais 
para ter sido incluído na Pauta para ser debatido, pois 
o seu prazo foi expirado na Legislatura passada e o 
relator, Deputado Edson Duarte, ilustre e competente 
parlamentar, infelizmente não está presente nesta Le-
gislatura como Deputado. Registrou sua compreensão 
de que é extemporâneo pautar este Relatório, tendo 
em vista a expiração do tempo legal. Do ponto de vis-
ta técnico, registrou que tem algumas divergências em 
relação do Relatório. Do ponto de vista político, regis-
trou que o Relatório responsabiliza o ex-Presidente 
Lula em algumas questões. Registrou que o Relator 
tem todo o direito de explicitá-las e ele e outros, tam-
bém tem o direito de discordarem. Neste sentido, su-
geriu ao Presidente a criação de um novo Grupo de 
Trabalho, possibilitando desta forma debater o assun-
to. Registrou, também, a existência de requerimento, 
de autoria do Deputado Giovani Cherini, de retirada 
de pauta do Relatório, para possibilitar posteriormen-
te debate mais intenso, com a participação dos novos 
pares, devido ao fato de o Relatório do Grupo de Tra-
balho poder não representar o sentimento da nova 
composição desta Comissão. O Deputado Bernardo 
Santana de Vasconcellos complementou a Questão 
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de Ordem, ressaltando que o parágrafo único do Arti-
go 105 do Regimento Interno desta Casa demanda 
que o desarquivamento da proposição, mediante re-
querimento do autor, ou dos autores, dentro dos pri-
meiros cento e oitenta dias da primeira Sessão Legis-
lativa da Legislatura subsequente ou, no caso, por um 
novo deputado. Concluiu que desta forma assiste razão 
a Questão de Ordem apresentada pelo Deputado Már-
cio Macêdo. O Deputado Giovani Cherini ressaltou que 
o Regimento da Casa é muito claro e afirmou “que 
quando se encerra uma Legislatura, nós, automatica-
mente, deveríamos arquivar esses relatórios. Quando 
assumi a Presidência desta Comissão, esse Relatório 
estava em aberto e nós automaticamente o arquiva-
mos. Talvez não havia o aspecto legal disso, mas como 
a automaticidade deveria ter acontecido, nós o fizemos 
durante nosso mandato. Portanto, em função de que 
este parlamentar não está mais aqui na Casa, – senão 
nós teríamos aqui oitocentos relatórios, oitocentos 
projetos. É natural e normal que os relatórios deveriam 
ser aprovados durante aquela gestão. Portanto esta-
mos junto com o Deputado Márcio Macêdo nessa 
questão de ordem de que esse relatório deve ser ar-
quivado e por isso já fiz um pedido de arquivamento, 
para que haja um novo Grupo de Trabalho e possa 
colocar – até porque o STF também está discutindo 
essa questão e seria inoportuno e prejudicial ao bom 
debate que nós aprovássemos um projeto dessa na-
tureza, que nós não participamos dessa discussão e 
não tivemos nenhuma contribuição sobre esse Rela-
tório”. O Deputado Penna registrou que entendia que, 
com a responsabilidade e o carinho que tem por todos 
os oradores que o antecederam, deveria dizer ao ilus-
tre Deputado Márcio Macêdo e ao querido Deputado 
Giovani Cherini que o Edson Duarte continua na Casa 
– não estar mais na Casa é uma expressão que não 
traduz a situação, mas que aceitava o posicionamento 
de que o Edson Duarte não estava na Casa na quali-
dade de parlamentar. Ressaltou que todos deveriam 
reconhecer que a Coordenadora do Grupo de Trabalho 
foi a Deputada Rebecca Garcia, que permance nesta 
Comissão. Por último, disse que, embora aceitando a 
retirada de pauta momentaneamente, uma vergonha 
para esta Casa, que mais uma vez o Tribunal tenha 
que legislar. Ressaltou que esta Casa não pode perder 
a oportunidade de se posicionar para que não se per-
petue a judicialização da política no Brasil. O Deputa-
do Márcio Macêdo contraditou o Deputado Penna, 
dizendo que tem uma posição diametralmente oposta 
à do Deputado Penna, por tratar-se de uma discussão 
regimental, porque esse tema pode ser favorável ao 
Deputado e assim utilizar desse expediente, mas pode 
abrir precedente para um tema que não seja favorável 

ao Deputado ou ao Brasil e, desta forma, podemos 
criar nesta Casa uma “jurisprudência” de quebra do 
Regimento. Exemplificou o seu posicionamento, acres-
centando que a Deputada Rebecca Garcia poderia em 
cento e oitenta dias, como consta no Regimento Inter-
no, requerer o desarquivamente e não o requereu. Do 
ponto de vista do conteúdo, o Deputado Márcio Macêdo 
registrou que tinha poucas divergências, a não ser no 
que versa na tentativa de fazer um enfrentamento a 
um campo político ao presidente que estava no mo-
mento. Frisou que não via poblemas em debater o 
conteúdo e poder fazer algumas alterações técnicas, 
inclusive consensuadas com o Deputado Penna, por 
ser um homem de espírito público. Reforçou que o 
problema era regimental, por compreender que pode 
abrir um precedente sério para temas que não sejam 
bom para o Brasil, nem para esta Casa e nem para o 
povo brasileiro se colocada aqui com este tipo de ex-
pediente, por isso que estava fazendo essa Questão 
de Ordem. Ressaltou que sabe que o Deputado Edson 
Duarte está trabalhando na assessoria do PV (Partido 
Verde), mas infelizmente não estava mais aqui como 
Deputado, porque é um Deputado atuante e poderia 
estar contribuindo para o debate nesta Casa. O Depu-
tado Penna registrou que só não queria entender como 
depreciativa a expressão do Deputado Márcio Macêdo 
“de uso de expediente”. Reforçou que não estava nem 
um pouco preocupado com o que o Relatório aborda 
em relação à administração do governo anterior e que 
a preocupação era muito maior de o regimento – que 
ele tinha dúvida dessa interpretação – impedir que seja 
feita, nesse espaço próprio, a discussão de uma cau-
sa tão importante. Neste caso, sugeriu ao Presidente 
que fosse criado um novo Grupo de Trabalho e se em-
preendesse não só a revisão do trabalho já feito pelos 
valorosos colegas para validar e refazer o debate sobre 
esse tema tão importante que encheu a nossa sala. O 
Deputado Arnaldo Jordy ressaltou que a questão re-
gimental precisava ser mais avaliada, pois tratava-se 
de um Grupo de Trabalho e não de um parecer de um 
relator da Comissão, não estando invalidadas as suas 
opiniões por conta de um Deputado ou um membro 
não pertencer mais na titularidade deste poder. Res-
saltou que essas posições são questionáveis, pois as 
opiniões estavam formuladas e caberia aos parlamen-
tares da Comissão considerá-las ou não, independen-
te de quem as produziu e em que espaço de tempo as 
produziu. Registrou que o seu entendimento é no sen-
tido de os parlamentares não preterirem, a priori, a 
opinião manifestada por um Grupo de Trabalho de 
Deputados que elaborou, dando opinião parecerista a 
esta Comissão, que podem considerá-la do jeito que 
quiserem, in totum, rejeitá-la integralmente, acolher 
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parcialmente, etc., etc. No entanto, ponderou que con-
siderava que pela complexidade do debate, pelo fato 
de o Supremo Tribunal Federal estar apreciando esta 
matéria em uma audiência pública que tem posições, 
seria prudente sustar esta apreciação agora e trans-
feri-la para um outro momento, por conta da conveni-
ência, da complexidade e pelo fato da possibilidade 
de amadurecimento desse amplo debate que está 
sendo feito, não só no âmbito desta Comissão, mas 
também no Supremo Tribunal Federal, mas não pelas 
razões de invalidade das opiniões aqui manifestadas 
pelo Relatório. O Presidente, Deputado Sarney Filho, 
respondendo à Questão de Ordem, ressaltou: “pelo 
que se pode observar aqui, esta é uma questão de 
fundo da Comissão, não só envolve uma decisão des-
ta Comissão, mas também de outras Comissões, por 
isso entendo importante que o fórum adequado decida. 
Assim, decido pela legalidade do meu ato, pela prer-
rogativa de colocar em Pauta. Se o Deputado Márcio 
Macêdo quiser recorrer, que é legítimo, é bom, porque 
nós vamos ter depois uma decisão, ano que vem ou a 
qualquer momento, que essas decisões são demora-
das, mais vai se estabelecer uma regra. Não se trata 
aqui de um simples projeto de lei que foi arquivado, foi 
um Grupo de Trabalho criado por esta Comissão e este 
Relatório foi aprovado pelo Grupo de Trabalho e, no 
ano seguinte, o Deputado Jorge Khoury que mandou 
arquivar por ofício alguns requerimentos, em momen-
to nenhum, determinou que este Relatório fosse arqui-
vado. No ano seguinte, o Deputado Giovani Cherini foi 
quem arquivou, na qualidade de Presidente. Então, 
entendo que é prerrogativa do Presidente, neste caso 
de Grupos de Trabalho, cujo Relatório já tenha sido 
aprovado pelo Grupo de Trabalho, que o Relatório é 
passível de desarquivamento por determinação do 
Presidente. Desta forma, não acolho a Questão de 
Ordem apresentada pelo ilustre Deputado Márcio Ma-
cêdo.” A seguir, o Presidente comunicou a existência 
de requerimentos sobre a mesa de retirada do Rela-
tório da Ordem do Dia, de autorida do Deputado Gio-
vani Cherini. Registrou aos Deputados presentes da 
existência de número para deliberar, no sentido de esta 
questão ser definitivamente resolvida, ou aprovando 
ou rejeitando e, pelas manifestaçãos que foram feitas, 
acreditava existir número maior até mesmo pela rejei-
ção. A seguir, o Deputado Penna solicitou vistas do 
Relatório. Por ser regimental, o Presidente concedeu 
vistas do processo ao Deputado Penna. A seguir, o 
Presidente esclareceu aos Deputados que o prazo 
para a apresentação das emendas ao orçamento foi 
definido ontem, dia 20/11/2012, até o próximo dia 
29/11/2012. Tendo em vista que necessariamente esta 
Comissão teria que apreciar as emendas até a próxi-

ma reunião deliberativa, dia 28/11/2012, próxima quar-
ta-feira, o Presidente sugeriu, – objetivando não correr 
o risco de não se obtendo quórum no próximo dia 
28/11/2012 e perder a oportunidade de apreciação das 
emendas – a reapresentação das mesmas emendas 
aprovadas no ano passado, com ajustes apenas dos 
valores, destinando maior valor para a emenda atinen-
te às unidades de conservação. O Deputado Márcio 
Macêdo apoiou a proposta. O Deputado Bernardo 
Santana de Vasconcellos ressaltou que participou ati-
vamente da discussão dos debates promovidos pelo 
então Presidente Giovani Cherini para se chegar ao 
entendimento dessas emendas e aproveitou a opor-
tunidade para parabenizar o trabalho desempenhado 
pelo Deputado Giovani Cherini em sua gestão, na pro-
moção de várias seminários e debates importantes. O 
Deputado Giovani Cherini parabenizou e agradeceu o 
Presidente, Deputado Sarney Filho, por ter trazido no-
vamente as emendas à discussão, pois essas emendas 
foram bastante discutidas pela Ministra do Meio Am-
biente, Izabella Teixeira, e também pelo Instituto Chico 
Mendes. Ressaltou que além da aprovação dessas 
emendas é importante ter o apoio do governo para a 
execução desses valores, pois os valores não são em-
penhados. Propôs que a Comissão procurasse meca-
nismos para fazer valer as emendas da Comissão, de 
forma que realmente o dinheiro chegue ao seu destino 
e seja aplicado. O Presidente ressaltou que as emen-
das são dirigidas aos órgãos do governo e neste sen-
tido é preciso que estes órgãos se mobilizem, tenham 
força política. Registrou que a Comissão vai fazer o 
seu papel. O Deputado Márcio Macêdo propôs que o 
Presidente da Comissão agendasse uma audiência 
com a Ministra da Secretaria de Relações Institucio-
nais, estando presente, também, a Ministra de Meio 
Ambiente, para dialogar sobre as tratativas no sentido 
de que as emendas sejam liberadas e que são funda-
mentais para o País. O Presidente esclareceu que es-
teve com o Presidente do Instituto Chico Mendes há 
quinze dias e ele comunicou que da emenda proposta 
por esta Comissão, somente foram aprovados dez mi-
lhões e que esse valor sequer tinha sido empenhado 
até o momento. Ressaltou que teve a oportunidade de 
conversar com a Ministra da Secretaria de Relações 
Institucionais, Ideli Salvatti, sobre essa questão, por 
duas vezes. Assim, ficou acordado de se marcar au-
diências com o Presidente e o Relator da Comissão 
Mista de Orçamento, além de audiência com a Minis-
tra Ideli Salvatti, com a presença da Ministra de Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira. A seguir, o Presidente 
submeteu à apreciação as três propostas de emendas: 
1) Consolidação Territorial das Unidades de Conser-
vação Federais, no valor de R$ 240 milhões – Institu-
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to Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 
Em discussão e votação, foi aprovada por unanimida-
de; 2) Identificação, Diagnóstico e Combate aos Pro-
cessos de Desertificação no Brasil, no valor de R$ 80 
milhões – Ministério do Meio Ambiente. Em discussão 
de votação, foi aprovada por unanimidade; e 3) Desen-
volvimento Institucional para a Gestão Integrada dos 
Resíduos Sólidos, no valor de R$ 80 milhões – Minis-
tério do Meio Ambiente. Em discussão e votação, foi 
aprovada por unanimidade. Após, o Presidente teceu 
considerações sobre a reunião de audiência pública 
realizada ontem, dia 20/11/2012, destinda a discutir 
sobre as hidrelétricas e as unidades de conservação 
na Amazônia – o caso da usina Tapajós, no Pará. Res-
saltou que foi uma reunião muito relevante, durante a 
qual foi possível ouvir o contraditório e, durante as 
discussões, surgiu a ideia de criação de um Grupo de 
Trabalho para acompanhar esse processo de instala-
ção e de geração de energia na Amazônia. Assim, o 
Presidente comunicou que incluirá na pauta da próxi-
ma reunião requerimento propondo a criação do refe-
rido Grupo de Trabalho. Após, o Presidente retornou à 
ordem normal da Pauta. 2 – REQUERIMENTO Nº 
166/12 – do Sr. Penna – que “requer a realização de 
reunião de audiência pública para discutir os principais 
temas e resultados do VII Congresso Brasileiro de Uni-
dades de Conservação (VII CBUC) e III Simpósio In-
ternacional de Conservação da Natureza”. EM DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO, FOI PROVADO POR UNANI-
MIDADE. O Presidente passou a presidência ao De-
putado Arnaldo Jordy. REQUERIMENTO Nº 167/12 
– do Sr. Sarney Filho – que “requer a realização de 
reunião de audiência pública para discussão sobre a 
política nacional para a conservação dos oceanos, com 
os expositores que especifica”. DISCUTIU A MATÉRIA 
O DEP. MÁRCIO MACÊDO (PT – SE). EM VOTAÇÃO, 
FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. O Presidente 
reassumiu a presidência. B – Proposições Sujeitas à 
Apreciação do Plenário: 4 – PROJETO DE LEI Nº 
317/11 – do Sr. Antonio Bulhões – que “veda a utiliza-
ção de carvão vegetal produzido com matéria-prima 
oriunda de extrativismo, altera a Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, Código Florestal, e a Lei nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. PARECER: pela aprovação, com subs-
titutivo. O Deputado Penna apresentou voto em sepa-
rado em 07/08/2012. Vista à Deputada Marina Santan-
na, em 07/11/2012. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 
C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 5 – PROJETO DE LEI Nº 7.934/10 
– da Sra. Fátima Pelaes – que “torna obrigatória a re-
alização de cursos de reutilização e reciclagem do 

papelão descartado por supermercados e distribuido-
ras varejistas, a egressos do sistema prisional e jovens 
em cumprimento de medidas socieducativas”. RELA-
TOR: Deputado VALDIR COLATTO. PARECER: pela 
aprovação. Vista ao Deputado Paulo Piau, em 
04/07/2012. O DEPUTADO GIOVANI CHERINI LEU O 
PARECER. REJEITADO O PARECER. DESIGNADO 
RELATOR DO VENCEDOR, DEP. BERNARDO SAN-
TANA DE VASCONCELLOS (PR – MG). 6 – PROJETO 
DE LEI Nº 855/11 – do Sr. Carlos Bezerra – que “alte-
ra a Lei nº 9.985, de 2000, que “regulamenta o art. 225, 
§ 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, ins-
titui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza e dá outras providências”, no que diz 
respeito à proteção dos sítios espeleológicos do terri-
tório nacional”. RELATOR: Deputado PENNA. PARE-
CER: pela aprovação. Os Deputados Penna e Bernar-
do Santana de Vasconcellos apresentaram votos em 
separado. Vista ao Deputado Bernardo Santana de 
Vasconcellos, em 19/09/2012. O RELATOR LEU O 
SEU PARECER. REJEITADO O PARECER, CONTRA 
OS VOTOS DOS DEPUTADOS SARNEY FILHO E, 
EM SEPARADO, DO DEPUTADO PENNA. DESIGNA-
DO RELATOR DO VENCEDOR, DEP. BERNARDO 
SANTANA DE VASCONCELLOS (PR – MG). APRO-
VADO O PARECER DEP. BERNARDO SANTANA DE 
VASCONCELLOS (PR – MG), CONTRÁRIO, CONTRA 
OS VOTOS DOS DEPUTADOS SARNEY FILHO E 
PENNA. O PARECER DO RELATOR PASSOU A CONS-
TITUIR VOTO EM SEPARADO. 7 – PROJETO DE LEI 
Nº 1.908/11 – do Sr. Onofre Santo Agostini – que “es-
tabelece tratamento diferenciado, em relação à inci-
dência do Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI, a estabelecimentos industriais, ou estabelecimen-
tos equiparados a industriais, de cujas operações re-
sultem produtos reciclados que contenham resíduos 
sólidos”. RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela aprovação. Vista à Deputada Marina 
Santanna, em 22/08/2012. A Deputada Marina San-
tanna apresentou voto em separado em 07/11/2012. 
DISCUTIU A MATÉRIA O DEP. PENNA (PV – SP). 
APROVADO REQUERIMENTO DE RETIRADA DE 
PAUTA DO DEPUTADO ARNALDO JORDY, SUBS-
CRITO PELOS DEPUTADOS ARNALDO JARDIM E 
LEONARDO MONTEIRO. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente convidou os parlamentares e demais pre-
sentes a participarem das seguintes reuniões: 1) Reu-
nião de Audiência Pública, Conjunta com a Comissão 
de Desenvolvimento Urbano, tendo como tema “Dis-
cutir incentivos à Indústria de Reciclagem”, requerida 
pelos Deputados Penna e Rosane Ferreira, a realizar-
-se hoje, às onze horas, no Plenário nº 16, Anexo II, 
desta Casa; e 2) Reunião de Audiência Pública, tendo 
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como tema: “Questão da Seca no Nordeste Brasileiro”, 
requerida pelo Deputado Sarney Filho, a realizar-se 
amanhã, dia 22/11/2012, às dez horas, no Plenário nº 
8, Anexo II, desta Casa. Em seguida, submeteu a pre-
sente Ata, em resumo, à apreciação. A leitura da Ata 
foi dispensada a pedido do Deputado Penna. Em dis-
cussão e votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. 
Após, o Presidente declarou encerrada a reunião, às 
onze horas e vinte e nove minutos. E, para constar, eu 
______________________, Aurenilton Araruna de 
Almeida, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Sarney Filho ______________________, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 40ª Reunião De Audiência Pública Re-
alizada em 22 de novembro de 2012

Às dez horas e trinta e dois minutos do dia vinte 
e dois de novembro de dois mil e doze, no Plenário 8 
do Anexo II da Câmara dos Deputados, a Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
sob a presidência do Deputado Sarney Filho, reuniu-
-se em audiência pública ordinária para discutir o tema 
“Questão da Seca no Nordeste”, em face da aprovação 
do Requerimento nº 146/2012. Registraram suas pre-
senças os Senhores Deputados Sarney Filho – Pre-
sidente; Arnaldo Jordy e Penna – Vice-Presidentes; 
Márcio Macêdo – Titular; Antonio Bulhões – Suplente. 
Compareceu também o Deputado Paulo Rubem San-
tiago, como não-membro. Deixaram de comparecer os 
Deputados Antônio Roberto, Augusto Carvalho, Felipe 
Bornier, Giovani Cherini, Givaldo Carimbão, Irajá Abreu, 
Leonardo Monteiro, Marcio Bittar, Marina Santanna, 
Mário de Oliveira, Paulo Piau, Rebecca Garcia, Ricardo 
Tripoli e Vilalba. Justificaram suas ausências os Depu-
tados Alfredo Sirkis, Lauriete e Vilalba. O Presidente, 
Deputado Sarney Filho, declarou abertos os traba-
lhos e convidou a tomar assento à mesa os seguintes 
convidados: Rafael Schadeck, Diretor da Secretaria 
Nacional da Defesa Civil do Ministério da Integração 
Nacional; Francisco Campello, Diretor de Combate à 
Desertificação do Ministério do Meio Ambiente; João 
Abner Guimarães Júnior, Doutor em Recursos Hídri-
cos da UFRN – Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte; João Suassuna, Pesquisador da Fundação 
Joaquim Nabuco; e Antonio Rocha Magalhães, Coor-
denador da Conferência Internacional sobre o Clima, 
Sustentabilidade e Desenvolvimento das Regiões Ári-
da e Semiárida da ONU – Organização das Nações 

Unidas. O Presidente discorreu sobre os objetivos da 
reunião, cientificou os convidados, parlamentares e 
demais presentes acerca das normas regimentais. 
Antes de passar a palavra aos palestrantes, leu o Ofí-
cio nº 58/2012, encaminhado a esta Comissão pela 
Associação Brasileira das Empresas Estaduais de 
Saneamento, pelo qual anexa a Carta de Aracaju, que 
tem por finalidade propor medidas para solucionar o 
abastecimento de água na região do Polígono das se-
cas. Em seguida concedeu a palavra aos expositores. 
O Presidente iniciou os debates, oportunidade em que 
formulou algumas indagações aos expositores, bem 
como concedeu a palavra ao Deputado Paulo Rubem 
Santiago. A seguir, o Presidente concedeu a palavra 
ao Senhor Francisco Josealdo do Vale, expectador do 
evento. Encerrados os debates, o Presidente conce-
deu a palavra aos palestrantes, para proferirem suas 
considerações finais. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente agradeceu a presença dos palestrantes, 
parlamentares e demais participantes e encerrou a 
reunião às treze horas e trinta e seis minutos. E, para 
constar, eu ______________________, Aurenilton Ara-
runa de Almeida, lavrei a presente Ata, cujo conjunto 
do arquivo de áudio passa a integrá-la, que, por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Sarney Filho ______________________, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 41ª Reunião de Audiência Pública Or-
dinária Realizada em 27 de novembro de 2012. 

Às quatorze horas e quarenta e oito minutos do 
dia vinte e sete de novembro de dois mil e doze, no 
plenário nº 8 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, sob a presidência do Deputado Sarney 
Filho, reuniu-se em audiência pública ordinária para 
discutir o tema “Instalação de Pequenas Centrais Hi-
drelétricas no Pantanal”, em face da aprovação do 
Requerimento nº 151/2012, de autoria do Deputado 
Sarney Filho. Registraram suas presenças os De-
putados Sarney Filho – Presidente; Arnaldo Jordy e 
Penna – Vice-Presidentes; Giovani Cherini, Márcio 
Macêdo e Vilalba – Titulares; e Paulo Cesar Quartiero 
– Suplente. Deixaram de comparecer os Deputados 
Antônio Roberto, Augusto Carvalho, Felipe Bornier, 
Givaldo Carimbão, Irajá Abreu, Leonardo Monteiro, 
Marcio Bittar, Mário de Oliveira, Paulo Piau, Rebecca 
Garcia e Ricardo Tripoli. Justificaram suas ausências 
os Deputados Alfredo Sirkis e Lauriete. O Presidente, 
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Deputado Sarney Filho, declarou abertos os trabalhos 
e convidou a tomar assento à mesa os seguintes con-
vidados: Wilson Rocha Assis, Procurador da Repúbli-
ca no Município de Rio Verde-GO; Paulo Cézar Zeni, 
Assessor Especial da Procuradoria-Geral de Justiça 
do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do 
Sul; Débora Fernandes Calheiros, Pesquisadora do 
Departamento de Geografia da Universidade Federal 
de Mato Grosso, cedida pela Embrapa Pantanal; e 
Luiz Fernando Leone Vianna, Presidente da Apine – 
Associação Brasileira de Produtores Independentes 
de Energia Elétrica. O Presidente discorreu sobre os 
objetivos da reunião, cientificou os convidados, par-
lamentares e demais presentes acerca das normas 
regimentais e concedeu a palavra aos expositores. 
Findas as palestras, o Presidente iniciou os debates, 
oportunidade em que formulou algumas indagações 
aos expositores. Encerrados os debates, o Presidente 
concedeu a palavra aos palestrantes, para proferirem 
suas considerações finais, e, em caráter excepcional, 
para breves considerações, aos Senhores Isidoro Salo-
mão, Alonso Batista dos Santos e João Clímaco Filho, 
expectadores do evento. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente agradeceu a presença dos palestrantes, 
parlamentares e demais participantes e encerrou a 
reunião às dezesseis horas e cinquenta e oito minu-
tos. E, para constar, eu _______________________, 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei a 
presente Ata, cujo conjunto do arquivo de áudio pas-
sa a integrá-la, que, por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Sarney Filho 
__________________________, e publicada no Diá-
rio da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 2010, 
DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE “REVOGA O 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA  
ESTABELECER A IGUALDADE DE  

DIREITOS TRABALHISTAS ENTRE OS  
EMPREGADOS DOMÉSTICOS E OS DEMAIS 

TRABALHADORES URBANOS E RURAIS”

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 1ª Reunião Ordinária Realizada em 21 
de setembro de 2011.

Às quinze horas e dois minutos do dia vinte e um 
de setembro de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 478-A, de 2010, do Sr. Car-
los Bezerra, que “revoga o parágrafo único do art. 7º da 

Constituição Federal, para estabelecer a igualdade de 
direitos trabalhistas entre os empregados domésticos 
e os demais trabalhadores urbanos e rurais”, no Anexo 
II, Plenário 10, da Câmara dos Deputados, em Brasília-
-DF, com a presença dos Senhores Deputados Marçal 
Filho, Benedita da Silva, Andreia Zito, Biffi, Carlos Be-
zerra, Dra. Elaine Abissamra, Flávia Morais, Jô Moraes, 
João Campos, Laercio Oliveira, Lourival Mendes, Luci 
Choinacki, Lucio Vieira Lima, Luiz Alberto, Maurício 
Trindade, Nilda Gondim, Onofre Santo Agostini, Onyx 
Lorenzoni, Pastor Marco Feliciano , Pinto Itamaraty, 
Roberto de Lucena, Sandra Rosado, Simão Sessim 
e Vitor Paulo – Titulares; Andre Moura, Arnaldo Faria 
de Sá, Cida Borghetti, Fátima Pelaes, Gorete Pereira 
e Luiz Couto – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Roberto Balestra e Ronaldo Nogueira. 
Havendo número regimental, o Deputado Simão Ses-
sim, no exercício da presidência, declarou aberta a 
presente reunião, convocada pelo Presidente da Casa, 
Deputado Marco Maia, nos termos regimentais, para 
instalação da Comissão e eleição do Presidente e dos 
Vice-Presidentes. O Senhor Presidente esclareceu que 
lhe coube assumir a presidência dos trabalhos, nos 
termos do art. 39, parágrafo 4º, do Regimento Interno. 
Em seguida, declarou instalada a Comissão Especial 
e esclareceu sobre as normas relativas ao processo 
eleitoral. Com a palavra, o Dep. Marçal Filho decla-
rou que o PMDB entrava em obstrução nos termos 
regimentais, seguido pelo Partido dos Trabalhadores. 
Às quinze horas e seis minutos, o Senhor Presidente 
suspendeu a reunião. O Senhor Presidente reabriu a 
reunião às quinze horas e oito minutos. Usaram da 
palavra os Dep. Onyx Lorenzoni, Arnaldo Faria de 
Sá e Luiz Alberto. O Dep. Onyx Lorenzoni esclareceu 
que o DEM não quebrou acordo de lideranças e que 
a presidência deveria caber ao PMDB – reivindicando 
a Relatoria para o Dep. Vitor Paulo, que trouxe breve 
esclarecimento sobre o possível acordo que indicara 
seu nome para a relatoria ainda na primeira reunião 
na semana anterior quando foi cancelada pelo Senhor 
Presidente por falta de acordo. Com a palavra, a Dep. 
Benedita da Silva sustentou a tradição do entendimento 
nesta Casa do revezamento entre as maiores banca-
das para a indicação da presidência e designação da 
relatoria nas comissões, ressaltando não haver impe-
dimento para candidaturas avulsas. S.Ex.ª fez breve 
remissão histórica da sua luta em defesa dos direitos 
dos trabalhadores domésticos. Ressaltou que seu 
compromisso é com os negros, mulheres e trabalhado-
res domésticos como tradição e trajetória de sua vida 
pessoal e política. Dando prosseguimento à reunião, 
o Senhor Presidente esclareceu as regras regimentais 
que norteariam os trabalhos de eleição e apuração dos 
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votos. A seguir, registrou as seguintes candidaturas à 
presidência: do Dep. Marçal Filho, indicado pelo PMDB; 
e a candidatura avulsa do Dep. Vitor Paulo, pelo PRB. 
Antes de iniciar o processo de votação, o Senhor Pre-
sidente esclareceu que à medida que os deputados 
forem chamados deveriam assinar a folha de votação 
sobre a Mesa e, de posse da sobrecarta, dirigir-se à 
cabine de votação, onde se encontram cédulas em 
branco e cédulas impressas, devendo os parlamenta-
res depositarem na urna uma única sobrecarta com o 
seu voto. Logo após, o Senhor presidente convidou os 
deputados Onyx Lorenzoni e Arnaldo Faria de Sá para 
auxiliá-lo no processo de votação. O Deputado Onyx 
Lorenzoni fez a chamada nominal dos membros titula-
res e suplentes. Durante a chamada nominal, cessou 
a obstrução por parte do PMDB e do PT. Encerrada a 
votação pelo Senhor Presidente, o Dep. Onyx Loren-
zoni declarou haver coincidência entre o número de 
sobrecartas e de votantes, totalizando 2l (vinte e um) 
votos. Após a contagem dos votos pelos Dep. Arnaldo 
Faria de Sá e Onyx Lorenzoni, o Senhor Presidente 
declarou encerrada a apuração. O Senhor Presidente 
declarou eleito o Dep. Marçal Filho (PMDB/MS), para 
presidente, com 12 (doze) votos válidos. O Dep. Vitor 
Paulo obteve nove votos válidos. Participaram da vo-
tação os Deputados: Luci Choinack, Luiz Alberto, Be-
nedita da Silva, Carlos Zaratinni, Carlos Bezerra, Lúcio 
Vieira Lima, Marçal Filho, Nilda Gondim, Andreia Zito, 
João Campos, Simão Sessim, Onofre Santo Agostini, 
Onyx Lorenzoni, Maurício Trindade, Drª Elaine Abis-
samra, Sandra Rosado, Arnaldo Faria de Sá, André 
Moura, Jô Moraes, Vítor Paulo e Lourival Mendes. O 
Senhor Presidente declarou o Dep. Marçal Filho eleito 
e o convidou a tomar assento à mesa, transferindo-lhe 
a presidência dos trabalhos. O Presidente recém-eleito 
convidou os Líderes Henrique Eduardo Alves e Paulo 
Teixeira a tomarem assento à mesa e agradeceu a to-
dos os parlamentares e, em especial, à liderança do 
PMDB pelo apoio à sua candidatura. Nos termos re-
gimentais, o Senhor Presidente designou Relatora a 
Dep. Bendita da Silva (PT/RJ). Com a palavra, o Dep. 
Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB – agradeceu 
a todos que compareceram e votaram, salientando que 
a eleição é um processo democrático e conclamou a 
todos a superarem as diferenças e trabalharem jun-
tos visando a um mesmo resultado. A seguir, usaram 
da palavra para tentarem uma chapa de consenso 
para as vice-presidências os Dep. Simão Sessim, Vi-
tor Paulo, Sandra Rosado, Carlos Bezerra, Biffi e Luiz 
Alberto, que propuseram à seguinte chapa: Para a 1ª 
Vice-Presidência, a Dep. Drª Elaine Abissamra; para 
a 2ª Vice-Presidência, a Dep. Andréia Zito, e para a 
3ª Vice-Presidência, o Dep. Simão Sessim. O Senhor 

Presidente concedeu a palavra à Relatora, Deputada 
Benedita da Silva, que, emocionada, agradeceu a Deus 
a sua designação para a relatoria e disse estar refazen-
do seu caminho político no Congresso após dezessete 
anos com um projeto de conceder às domésticas os 
mesmos direitos de outros trabalhadores, agradecendo 
ao PMDB o cumprimento do acordo e a todos os parla-
mentares. A seguir, o Senhor Presidente comunicou a 
todos sobre o prazo de quarenta sessões da comissão 
para apreciar a proposta de emenda à constituição, o 
de apresentação de emendas com seus pré-requisitos 
regimentais e a apresentação de requerimentos para 
realização de audiências públicas. Nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos e convocou a próxima reunião a realizar no dia 
28/09, com a finalidade de realizar a eleição para os 
cargos de vice-presidentes, apresentação do roteiro de 
trabalho e deliberação de requerimentos. O inteiro teor 
da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio 
a integrar a presente Ata. E, para constar, eu, Mario 
Drausio Coutinho, ____________, secretário, lavrei a 
presente Ata, que, após lida e aprovada, será assina-
da pelo Senhor Presidente, Deputado Marçal Filho, , e 
irá à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 2010, 
DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE “REVOGA O 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL, PARA ESTABELECER A IGUAL-
DADE DE DIREITOS TRABALHISTAS ENTRE OS 

EMPREGADOS DOMÉSTICOS E OS DEMAIS 
TRABALHADORES URBANOS E RURAIS” 

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 2ª Reunião Ordinária Realizada em 28 
de setembro de 2011.

Às quinze horas e trinta e um minutos do dia 
vinte e oito de setembro de dois mil e onze, reuniu-
-se a Comissão Especial destinada a proferir parecer 
à Proposta de Emenda à Constituição nº 478-A, de 
2010, do Sr. Carlos Bezerra, que “revoga o parágrafo 
único do art. 7º da Constituição Federal, para esta-
belecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os 
empregados domésticos e os demais trabalhadores 
urbanos e rurais”, no Anexo II, Plenário 10 da Câma-
ra dos Deputados, em Brasília-DF, com a presença 
dos Senhores Deputados Marçal Filho – Presidente; 
Benedita da Silva – Relatora; Andreia Zito, Carlos 
Bezerra, Dra. Elaine Abissamra, Flávia Morais, Jô 
Moraes, Luci Choinacki, Luiz Alberto, Nilda Gondim, 
Onofre Santo Agostini, Roberto Balestra, Roberto de 
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Lucena, Simão Sessim e Vitor Paulo – Titulares; An-
dre Moura, Arnaldo Faria de Sá, Augusto Carvalho, 
Cleber Verde, Gorete Pereira e Luiz Couto – Suplen-
tes. Compareceu também o Deputado Dr. Grilo, como 
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados 
Adrian, Biffi, João Campos, Laercio Oliveira, Lourival 
Mendes, Maurício Trindade, Onyx Lorenzoni, Pastor 
Marco Feliciano , Pinto Itamaraty, Ronaldo Noguei-
ra e Sandra Rosado. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou em apreciação a Ata da reunião anterior. O 
Senhor Presidente indagou se haveria necessidade 
da leitura da Ata por haver sido distribuída em cópia 
antecipadamente. O Dep. Simão Sessim solicitou a 
dispensa da leitura da Ata. Não havendo quem qui-
sesse discuti-la, e colocada em votação, foi aprovada 
sem restrições. O Senhor Presidente comunicou a ex-
pedição e o recebimento dos seguintes expedientes, 
distribuídos sobre as bancadas, e que foram dados 
como lidos: A – Correspondência Expedida: Foram 
expedidos ofícios de nºs 001 a 023 para a Presidência 
da Casa, para as lideranças partidárias, para a Casa 
Civil da Presidência da República, para Os Ministérios 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tra-
balho e Emprego, Previdência Social, comunicando 
a instalação da comissão e ofício para o Diretor da 
Consultoria Legislativa requisitando assessoramento 
técnico legislativo e especializado. B – Correspon-
dência Recebida: 1) Of. 1049/11, de 21/09, do Dep. 
Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB – indica o 
Dep. Adrian para integrar a comissão como membro 
titular; 2) Of. 296/11, de 15/09, do Dep. Osmar Junior, 
Líder do PCdoB – comunica a indicação da Dep. Jô 
Moraes para integrar a comissão como membro titu-
lar; 3) Of. 977/11, de 14/09, do Dep. Henrique Eduar-
do Alves, Líder do PMDB – comunica a indicação da 
Dep. Fátima Pelaes para integrar a comissão como 
membro suplente; 4) Of. 975/11, de 14/09, do Dep. 
Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB – comunica 
a indicação do Dep. Marçal Filho para integrar a co-
missão como membro titular; 5) Of. 813/11, de 15/09, 
do Dep. Duarte Nogueira, Líder do PSDB – comuni-
ca a indicação do Dep. João Campos como membro 
titular; 6) Of. 382/11, de 14/09, do Dep. Jovair Aran-
tes, Líder do PTB – comunica a indicação do Dep. 
Arnaldo Faria de Sá como membro suplente; 7) Of. 
60/11, de 23/090, do Dr. Luiz Henrique Cascelli de 
Azevedo, Diretor da Consultoria Legislativa, indica 
a Drª Beatriz Rezende Marques Costa para prestar 
assessoramento técnico legislativo e especializado à 
comissão. O Senhor Presidente anunciou a seguinte 
ORDEM DO DIA: I – Definição da Agenda dos Traba-
lhos; II – Deliberação de Requerimentos; III – Eleição 

dos Vice-Presidentes. Antes de conceder a palavra à 
Relatora, o Senhor Presidente teceu considerações 
regimentais sobre a apresentação de requerimentos. 
Logo após, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
à Dep. Benedita da Silva, Relatora, para apresentar o 
Roteiro de Trabalho, que foi acolhido pela comissão. 
Com a palavra, o Dep. Carlos Bezerra fez um apelo 
no sentido de agilizar os trabalhos da comissão para 
tentar aprovar a pec até o fim do ano, sugerindo re-
alizar até duas reuniões por semana. O Senhor Pre-
sidente ponderou sobre a realização de reunião na 
terça-feira em razão da dificuldade de se conseguir 
quorum para as deliberações. Usaram da palavra os 
Dep. Jô Moraes e Vitor Paulo. Em seguida, o Senhor 
Presidente passou à deliberação dos Requerimentos: 
1 – REQUERIMENTO Nº 1/11 – da Sra. Fátima Pe-
laes – que “requer a realização de Audiência Públi-
ca para debater a PEC n° 478 de 2010, que trata da 
igualdade de direitos trabalhistas entre os emprega-
dos domésticos e os demais trabalhadores urbanos e 
rurais, com os seguintes convidados: 1) Ministra Iriny 
Lopes, da Secretaria de Políticas para as Mulheres; 2) 
Ministra Luiza Bairros, da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial; 3) Representante da 
Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas 
– FENATRAD; 4) Carlos Lupi, Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego” APROVADO, SUBSCRITO PELA 
DEP. JÔ SOARES. 2 – REQUERIMENTO Nº 2/11 – da 
Sra. Benedita da Silva – que “solicita a realização de 
audiência pública com os seguintes representantes 
dos órgãos do Judiciário e dos Institutos de Pesquisa: 
1 – Representante do Tribunal Superior do Trabalho; 
2 – Representante do Ministério Público do Trabalho; 
3 – Representante do IPEA – Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada; 4 – Representante da ABRAT 
– Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas; 
5 – Representante da Organização Internacional do 
Trabalho”. APROVADO COM A INCLUSÃO DO NOME 
DO SR. MARIO AVELINO, DIRETOR DO INSTITUTO 
DOMÉSTICA LEGAL, POR SUGESTÃO DO DEP. 
VITOR PAULO. 3 – REQUERIMENTO Nº 3/11 – da 
Sra. Benedita da Silva – que “solicita a realização de 
Audiência Pública com os seguintes convidados: 1) 
Representante do Ministério do Trabalho e Emprego; 
2) Representante do Ministério da Previdência Social; 
3) Representante da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres; 4) Representante da Secretaria de Políticas 
para Igualdade Racial; 5) Representante do Ministé-
rio da Fazenda”. APROVADO. 4 – REQUERIMENTO 
Nº 4/11 – da Sra. Benedita da Silva – que “solicita a 
realização de audiência pública com os seguintes 
convidados: 1) Representante do Departamento In-
tersindical de Estatística e Estudos Socioeconomicos 
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– DIEESE; 2) Representante da ONU Mulher; 3) Sr. 
Joaze Bernardino-Costa, sociólogo da Universidade 
de Brasília; 4) Srª Hildete Pereira de Melo, doutora 
em economia IE/UFRJ; 5) Representante do Centro 
Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA; 6) 
Representante da Articulação de Organizações de 
Mulheres Negras Brasileiras – AMNB”. APROVADO. 
5 – REQUERIMENTO Nº 5/11 – do Sr. Andre Mou-
ra – (PEC 478/2010) – que “requer a realização de 
Audiência Pública/Seminário em Aracajú/SE, para 
subsidiar o debate relativo à PEC 478 de 2010”. RE-
TIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 6 – REQUERIMEN-
TO Nº 6/11 – da Sra. Benedita da Silva – que “solicita 
a realização de audiência pública com os seguintes 
convidados: 1) Representante da Federação Nacio-
nal das Trabalhadoras Domésticas – FENATRAD; 2) 
Representante da Central Única dos Trabalhadores 
– CUT; 3) Representante da Força Sindical; 4) Re-
presentante do SINAIT – Sindicato Nacional dos Au-
ditores Fiscais do Trabalho; 5) Associação das Donas 
de Casa do Estado de Goiás”. APROVADO. Quanto 
ao terceiro item da pauta, não houve consenso para 
eleição da chapa das vice-presidências. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis 
horas e três minutos, antes convocando reunião de 
audiência pública para a próxima semana. O inteiro 
teor da reunião foi gravado, passando o arquivo de 
áudio integrar a presente Ata. E, para constar, eu, 
Mario Drausio Coutinho, ___________, secretário, 
lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Marçal 
Filho, ______________________________, e irá à 
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 2010, 
DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE “REVOGA O 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA  

ESTABELECER A IGUALDADE DE DIREITOS 
TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS  

DOMÉSTICOS E OS DEMAIS  
TRABALHADORES URBANOS E RURAIS”

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 3ª Reunião Ordinária Audiência Pública 
Realizada em 5 de outubro de 2011.

Às quinze horas do dia cinco de outubro de 
dois mil e onze, reuniu-se a Comissão Especial des-
tinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 478-A, de 2010, do Sr. Carlos Be-

zerra, que “revoga o parágrafo único do art. 7º da 
Constituição Federal, para estabelecer a igualdade 
de direitos trabalhistas entre os empregados domés-
ticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais”, 
no Anexo II, Plenário 08 da Câmara dos Deputados, 
em Brasília-DF, com a presença dos Senhores De-
putados Marçal Filho – Presidente; Benedita da Sil-
va – Relatora; Carlos Bezerra, Laercio Oliveira, Luci 
Choinacki, Luiz Alberto, Maurício Trindade, Simão 
Sessim e Vitor Paulo – Titulares; Arnaldo Faria de 
Sá, Augusto Carvalho, Cleber Verde, Dr. Grilo, Fáti-
ma Pelaes e Luiz Couto – Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Adrian, Andreia Zito, Bi-
ffi, Dra. Elaine Abissamra, Flávia Morais, Jô Moraes, 
João Campos, Lourival Mendes, Nilda Gondim, Ono-
fre Santo Agostini, Onyx Lorenzoni, Pastor Marco 
Feliciano, Pinto Itamaraty, Roberto Balestra, Rober-
to de Lucena, Ronaldo Nogueira e Sandra Rosado. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos com a seguinte OR-
DEM DO DIA: Audiência Pública. Convidados: Dr. 
Antonio de Oliveira Lima, Procurador do Ministério 
Público do Trabalho (Req. 02); 2) Drª Ângela Maria 
de Lima Nascimento, Diretora de Programas da Se-
cretaria de Políticas de Ações Afirmativas – SEPIR/
PR; (Req. 03); 3) Drª Rebecca Tavares, Represen-
tante e Diretora Regional da ONU Mulheres Brasil 
e Cone Sul (Req. 01); 4) Dr. André Gambier Campos, 
Técnico de Planejamento e Pesquisa, representan-
te do IPEA (Req. 02); 5) Srª Creuza Maria Oliveira, 
Presidente da Federação Nacional das Trabalhado-
ras Domésticas Fenatrad (Req. 01 e 06); 6) Dr. Ar-
naldo Barbosa de Lima Júnior, Coordenador-Geral 
da Secretaria de Política Econômica do Ministério 
da Fazenda (Req. 03); 7) Dr. Mario Avelino, Diretor 
do Instituto Doméstica Legal (Req. 02); 8) Drª Tânia 
Mara Coelho de Almeida Costa, Coordenadora-Ge-
ral de Fiscalização do Trabalho do Ministério do Tra-
balho e Emprego. ATA: O Senhor Presidente colocou 
em apreciação a Ata da reunião anterior e foi dis-
pensada sua leitura nos termos regimentais. Não 
havendo quem quisesse discuti-la, e colocada em 
votação, foi aprovada sem restrições. Em seguida, 
o Senhor Presidente comunicou a expedição e o re-
cebimento da seguinte correspondência, que se en-
contrava em cópia sobre as bancadas, e a conside-
rou como lida: A – Correspondência Expedida: 
ofícios de nºs 024 a 043 relativos a convites de pa-
lestrantes para as audiências públicas decorrentes 
da definição do roteiro de trabalho da Relatora e dos 
requerimentos aprovados e encaminhados ao TST, 
IPEA, Ministério do Trabalho e Emprego, Secretarias 
Especial de Políticas Públicas para as Mulheres e 
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de Políticas Afirmativas, ao Ministério da Fazenda, 
a ONU Mulheres, ao Instituto Doméstica Legal, à 
Fenatrad, ao Dieese, à CFEMEA, à AMNB, ao Deptº 
de Sociologia da UnB, ao Centro de Estudos Sociais 
e Aplicados da UFF, ao SINAIT, à ABRAT, ao Minis-
tério da Previdência Social. B – Correspondência 
Recebida: 1) E-mail da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial agradeceu o convite 
e indicou a Srª Ângela Maria de Lima Nascimento, 
Diretora de Programas da Secretaria de Políticas de 
Ações Afirmativas para representar a secretaria; 2) 
Of.TST.GP 766/11, de 03/09, do Ministro João Ores-
te Dalazen, Presidente do TST, agradece ao honro-
so convite para participar da audiência pública da 
comissão e justifica a ausência de representante do 
Tribunal em razão da primeira audiência pública so-
bre terceirização no âmbito do Tribunal no período 
de 4 e 5 do corrente mês; 3) E-mail da Srª Anna Pi-
nho, da ONU Mulheres, agradece ao convite e co-
munica que a Drª Rebecca poderá participar da au-
diência em razão de compromisso agendado ante-
riormente ou indicar representante; 4) E-mail da Srª 
Ana Bete marques, do IPEA, agradece ao convite e 
indica o Sr. André Gambier Campos, Técnico de 
Planejamento e Pesquisa; 5) Of. 238/11/SIT/TEM, 
de 03/10, da Srª Vera Lúcia Ribeiro de Albuquerque, 
Secretária de Inspeção do Trabalho, indica a Sr.ª 
Tânia Mara Coelho de Almeida Costa, Coordenado-
ra-Geral de Fiscalização do Trabalho, como repre-
sentante do TEM; 6) E-mail do Sr. Salomão Miguel 
de Souza, Chefe da AAP/MF, indica o Dr. Arnaldo 
Barbosa de Lima Júnior, coordenador-geral da Se-
cretaria de Política Econômica como representante 
do Ministério da Fazenda; 7) E-mail da Srª Creuza 
Maria Oliveira, pres. da Fenatrad, agradece ao con-
vite e confirma participação na audiência pública; 8) 
Of. 899/11-Gab, de 30/09, do Dr. Eduardo Antunes 
Parmeggiani, Vice-Procurador-Geral do Trabalho, 
indica o Procurador do Trabalho Antonio de Oliveira 
Lima para representar o Ministério Público do Tra-
balho; 9) E-mail da Secretaria de Políticas Públicas 
para as Mulheres e indicou a Srª Maria do Carmo 
Godinho Delgado para representar a secretaria na 
audiência pública; 10) E-mail da ONU Mulheres con-
firmando a presença da Drª Rebecca Tavares para 
a próxima audiência, em razão de outros compro-
missos; 11) Of. s/nº de 28/09, do Dep. Lourival Men-
des, Líder do PT do B/MA, indicar o Dep. Dr. Grillo 
(PSL-MG) para a vaga de suplente (destinada ao PT 
do B) na comissão. A seguir, o Senhor Presidente 
comunicou aos parlamentares que já haviam trans-
corridas 09 sessões das 40 regimentais para apre-
ciação do mérito da pec e 06 sessões das 10 regi-

mentais para apresentação de emendas à pec. O 
Senhor Presidente convidou os palestrantes a toma-
rem assento à mesa. Em seguida, esclareceu os 
aspectos regimentais a respeito das exposições e 
dos debates e, logo após, concedeu a palavra ao Dr. 
Antonio de Oliveira Lima, que fez sua exposição. O 
Senhor Presidente registrou o aniversário da pro-
mulgação da Constituição denominada de “Consti-
tuição Cidadã” vinte e dois anos atrás pelo Congres-
so Nacional. Com a palavra, o Dep. Vitor Paulo pa-
rabenizou a comissão pela realização da audiência 
pública e registrou que foi um dos autores dos re-
querimentos. Logo após, o Senhor Presidente con-
cedeu a palavra à Drª Ângela Maria de Lima Nasci-
mento. O Senhor Presidente transferiu a presidência 
dos trabalhos às quinze horas e quarenta minutos 
ao Dep. Luiz Alberto, que concedeu a palavra ao Dr. 
André Gambier Campos para fazer sua exposição. 
Ao reassumir a presidência às quinze horas e qua-
renta minutos, o Senhor Presidente concedeu a pa-
lavra à Srª Creuza Maria Oliveira, que fez sua expo-
sição. Ao secundar a exposição da palestrante, o 
Senhor Presidente ressaltou o desconhecimento dos 
direitos já adquiridos pelos empregados domésticos 
e mesmo por parte dos empregadores e, ao concluir, 
disse que apresentou projeto de lei exigindo prazo 
para a formalização da relação de emprego por par-
te do empregador. Em seguida, o Senhor Presiden-
te concedeu a palavra ao Dr. Arnaldo Barbosa de 
Lima Júnior, que fez sua exposição. Logo após, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Dr. Mário 
Avelino para fazer sua exposição. Ao concluir o rol 
de palestrantes, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra à Srª Tânia Mara Coelho de Almeida Costa 
para fazer sua exposição. A seguir, o Senhor Presi-
dente concedeu a palavra à Relatora, Deputada Be-
nedita da Silva. S.Exª destacou a importância da 
audiência com convidados de alto nível e ainda os 
diversos debates a serem realizados e solicitou que 
os expositores encaminhassem à Mesa os documen-
tos objetos de suas exposições, que foi acolhida pelo 
Senhor Presidente. A Relatora destacou sua luta 
histórica na Assembléia Nacional Constituinte para 
inserir no texto da Constituição dispositivo de pro-
teção aos direitos dos empregados domésticos, 
sendo essa iniciativa somente possível pela luta da 
sociedade civil organizada e das trabalhadoras e 
trabalhadores que fizeram de suas lutas um momen-
to histórico de reconhecimento da categoria de em-
pregados domésticos. S.Ex.ª destacou ainda sua 
luta após a Constituinte com apresentação de pro-
jetos de lei para o reconhecimento dos direitos dos 
trabalhadores e, ao concluir, reivindicou do Governo 
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a ratificação da Convenção da OIT. Logo após, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Dep. Luiz 
Alberto, que sublinhou nas falas dos palestrantes a 
instituição do FGTS e a multa pelo não recolhimen-
to e a fiscalização do trabalho doméstico nas resi-
dências dos empregadores por parte do Ministério 
do Trabalho e Emprego. O Senhor Presidente res-
saltou a luta da Relatora como figura emblemática 
em favor dos direitos dos trabalhadores domésticos. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
agradeceu às brilhantes exposições dos palestrantes 
e, ao agradecer a presença de todos, encerrou a 
reunião às dezessete horas e trinta e oito minutos, 
antes convocando a próxima a realizar-se no dia 
19/10. O inteiro teor da reunião foi gravado, passan-
do o arquivo das notas taquigráficas a integrar a 
presente Ata. E, para constar, eu ________, Mário 
Drausio Coutinho, secretário, lavrei a presente Ata, 
que, após lida e aprovada, será assinada pelo Se-
nhor Presidente, Deputado Marçal Filho, 
___________________________, e irá à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  
CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 2010, DO  

SR. CARLOS BEZERRA, QUE “REVOGA O  
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA  

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA  
ESTABELECER A IGUALDADE DE DIREITOS 
TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS  

DOMÉSTICOS E OS DEMAIS  
TRABALHADORES URBANOS E RURAIS”

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 4ª Reunião Ordinária Audiência Pública 
Realizada em 19 de outubro de 2011.

Às quatorze horas e cinqüenta e três minu-
tos do dia dezenove de outubro de dois mil e onze, 
reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 
478-A, de 2010, do Sr. Carlos Bezerra, que “revoga 
o parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal, 
para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas 
entre os empregados domésticos e os demais tra-
balhadores urbanos e rurais”, no Anexo II, Plenário 
12 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, com 
a presença dos Senhores Deputados Marçal Filho 
– Presidente; Benedita da Silva – Relatora; Biffi, 
Carlos Bezerra, Luci Choinacki, Luiz Alberto, Nilda 
Gondim, Reinaldo Azambuja, Simão Sessim e Vitor 
Paulo – Titulares; Andre Moura, Arnaldo Faria de Sá, 
Carlos Zarattini, Domingos Sávio, Dr. Grilo, Fabio 

Trad, Fátima Pelaes, Laercio Oliveira e Luiz Couto – 
Suplentes. Compareceu também a Deputada Janete 
Rocha Pietá, não membro. Deixaram de comparecer 
os Deputados Adrian, Dra. Elaine Abissamra, Flávia 
Morais, Gorete Pereira, Jô Moraes, João Campos, 
Lourival Mendes, Maurício Trindade, Onofre Santo 
Agostini, Onyx Lorenzoni, Pastor Marco Feliciano, 
Pinto Itamaraty, Roberto Balestra, Roberto de Luce-
na, Ronaldo Nogueira e Sandra Rosado. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata 
da reunião anterior. O Senhor Presidente solicitou se 
haveria a necessidade da leitura da Ata, em razão de 
haver sido distribuída em cópias sobre as bancadas. 
A Deputada Nilda Gondim solicitou a dispensa da 
leitura da Ata. Não havendo quem quisesse discuti-
-la, e colocada em votação, a Ata foi aprovada sem 
restrições. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente co-
municou o recebimento dos seguintes expedientes: 
1 – Ofício nº 273/11, da Deputada Nilda Gondim, 
encaminhou justificativa de ausência à reunião rea-
lizada no dia 5 de outubro próximo passado, em ra-
zão de compromisso agendado anteriormente com o 
Ministro do Esporte na mesma data e hora; 2 – Ofício 
nº 415/11, de 5/10/11, do Deputado Lincoln Portela, 
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL, indi-
cou a Deputada Gorete Pereira (PR/CE) como titular 
em substituição ao Deputado Laércio Oliveira (PR/
SE), que passou a integrar a Comissão como mem-
bro suplente; 3 – Ofício nº 933/11, de 11/10/11, do 
Deputado Duarte Nogueira, Líder do PSDB – indicou 
o Deputado Reinaldo Azambuja como membro titular 
em substituição à Deputada Andreia Zito; 4 – Ofício 
nº 935/11, de 11/10/11, do Deputado Duarte, Líder 
do PSDB – indicou os Deputados Domingos Sávio e 
Nelson Marchezan Júnior como membros suplentes 
da Comissão. O Senhor Presidente comunicou que 
o prazo para apresentação de emendas aberto no 
período de 22/09/11 a 11/10/11 foi encerrado sem 
apresentação de emendas à proposta de emenda à 
constituição nº 478/10. ORDEM DO DIA: Audiência 
Pública. Convidados: 1 – Rebecca Tavares, Repre-
sentante e Diretora Regional da ONU – Mulheres 
Brasil e Cone Sul; 2 – Natália Mori Cruz, Diretora do 
Colegiado CEFEMEA; 3 – Cleusa Aparecida da Sil-
va, Representante da Articulação de Organizações 
de Mulheres Negras Brasileiras-AMNB; 4 – Rosân-
gela Rassy, Presidente do Sindicado Nacional dos 
Auditores Fiscais – SINAIT; 5 – Hildete Pereira de 
Melo – Centro de Estudos Sociais Aplicados, do De-
partamento de Economia da Universidade Federal 
Fluminense – UFF/RJ; 6 – Tatau Godinho, Subsecre-
tária de Planejamento da Secretaria de Política para 
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as Mulheres da Presidência da República; 7 – Pro-
fessor Joaze Bernardino Costa, Sociólogo da UnB 
– Universidade de Brasília; 8 – Rogério Nagamine 
Costanzi, Diretor de Regime Geral de Previdência 
Social; 9 – Clovis Scherer, Supervisor Técnico do 
DIEESE, para debaterem a Proposta de Emenda à 
Constituição, objeto de análise nesta Comissão Es-
pecial. O Senhor Presidente convidou os palestrantes 
a tomarem assento à mesa. Em seguida, esclareceu 
os aspectos regimentais a respeito das exposições 
e dos debates e concedeu a palavra aos expositores 
na mesma seqüência. O Senhor Presidente agrade-
ceu a participação de todos convidados e as con-
tribuições recebidas. Participaram dos debates os 
Deputados Benedita da Silva, Carlos Bezerra, Mar-
çal Filho e Janete Rocha Pietá. Nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou a reunião às dezessete horas 
e quarenta e nove minutos, antes convocou reunião 
para a próxima semana. O inteiro teor da reunião 
foi gravado, passando o arquivo de áudio integrar a 
presente Ata. E, para constar, eu, José Maria Aguiar 
de Castro, ______________________ , Secretário 
em exercício, lavrei a presente Ata, que por ter sido 
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, De-
putado Marçal Filho ______________________, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 2010, 
DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE “REVOGA O 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA  

ESTABELECER A IGUALDADE DE DIREITOS 
TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS  

DOMÉSTICOS E OS DEMAIS  
TRABALHADORES URBANOS E RURAIS” 

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 5ª Reunião Ordinária Realizada em 23 
de novembro de 2011.

Às quatorze horas e cinqüenta e oito minutos 
do dia vinte e três de novembro de dois mil e onze, 
reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 
478-A, de 2010, do Sr. Carlos Bezerra, que “revoga 
o parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal, 
para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas 
entre os empregados domésticos e os demais tra-
balhadores urbanos e rurais”, no Anexo II, Plenário 

04 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, com 
a presença dos Senhores Deputados Marçal Filho 
– Presidente; Benedita da Silva – Relatora; Carlos 
Bezerra, Luci Choinacki e Reinaldo Azambuja – Ti-
tulares; Arnaldo Faria de Sá, Cleber Verde e Luiz 
Couto – Suplentes. Compareceu também o Depu-
tado Dr. Ubiali, como não-membro. Deixaram de 
comparecer os Deputados Adrian, Biffi, Dra. Elaine 
Abissamra, Flávia Morais, Gorete Pereira, Jô Mo-
raes, João Campos, Lourival Mendes, Luiz Alber-
to, Maurício Trindade, Nilda Gondim, Onofre Santo 
Agostini, Onyx Lorenzoni, Pastor Marco Feliciano , 
Pinto Itamaraty, Roberto Balestra, Roberto de Lu-
cena, Ronaldo Nogueira, Sandra Rosado, Simão 
Sessim e Vitor Paulo. Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos 
e colocou em apreciação a Ata da reunião anterior. 
Indagou se haveria necessidade da leitura da Ata em 
virtude de sua distribuição em cópia. O Dep. Carlos 
Bezerra solicitou a dispensa da leitura da Ata. Não 
havendo quem quisesse discuti-la, e submetida à 
votação, foi aprovada sem restrições. O Senhor Pre-
sidente comunicou à comissão o recebimento do Of. 
368/11, da Dep. Flávia Morais, que justificou suas 
ausências às reuniões dos dias 05 e 19 de outubro 
do corrente ano nos termos do art. 44 do regimento 
interno. Ordem do Dia: Assuntos Internos: Relato 
da audiência com o Ministro João Oreste Dalazen, 
Presidente do TST, e informes da reunião com a Se-
nadora Gleisi Helena Hoffmann, Ministra-Chefe da 
Casa Civil, com a Ministra Iriny Lopes, da Secretaria 
de Promoção das Mulheres, e Ministra Ideli Salvat-
ti, Ministra das Relações Institucionais. Com a pa-
lavra, a Dep. Benedita da Silva, Relatora, fez breve 
relato à comissão da consulta jurídica que fizera ao 
Presidente do TST sobre a revogação do parágrafo 
único do art. 7º da Constituição Federal, objeto de 
constituição deste Colegiado. O Deputado Carlos 
Bezerra, autor da proposta de emenda à constitui-
ção, solicitou à Relatora cópia da referida consulta, 
secundado pelo Dep. Cleber Verde. O Senhor Pre-
sidente fez algumas ponderações à Relatora sobre 
o teor da consulta e da lei que disciplina os direitos 
dos empregados domésticos à luz do ordenamento 
jurídico brasileiro. Nada mais havendo a tratar, o Se-
nhor Presidente encerrou a reunião às quinze horas 
e vinte e um minutos, antes convocando a próxima 
a realizar-se no próximo dia trinta de novembro, às 
quatorze noras e trinta minutos. O inteiro teor da reu-
nião foi gravado, passando o arquivo de áudio a fazer 
parte integrante desta Ata. E, para constar, eu, Mario 
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Drausio Coutinho, ________, secretário, lavrei a pre-
sente Ata, que, após lida e aprovada será assinada 
pelo Senhor Presidente, ____________________, 
Deputado Marçal Filho, e irá à publicação do Diário 
da Câmara dos Deputados 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 2010, 
DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE “REVOGA O 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA  

ESTABELECER A IGUALDADE DE DIREITOS 
TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS  

DOMÉSTICOS E OS DEMAIS  
TRABALHADORES URBANOS E RURAIS” 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 6ª Reunião Ordinária Realizada em 18 
de abril de 2012.

Às quinze horas e trinta e um minutos do dia de-
zoito de abril de dois mil e doze, reuniu-se a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 478-A, de 2010, do Sr. 
Carlos Bezerra, que “revoga o parágrafo único do art. 
7º da Constituição Federal, para estabelecer a igual-
dade de direitos trabalhistas entre os empregados 
domésticos e os demais trabalhadores urbanos e ru-
rais”, no Anexo II, Plenário 04 da Câmara dos Depu-
tados, em Brasília-DF, com a presença dos Senhores 
Deputados Benedita da Silva – Relatora; Adrian, Biffi, 
Carlos Bezerra, Flávia Morais, Jô Moraes, João Cam-
pos, Luci Choinacki, Pastor Marco Feliciano , Roberto 
de Lucena, Simão Sessim e Vitor Paulo – Titulares; 
Amauri Teixeira, Andre Moura, Arnaldo Faria de Sá, 
Dr. Grilo, Fátima Pelaes, Laercio Oliveira e Luiz Couto 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Gorete Pereira, Lourival Mendes, Luiz Alberto, Maurí-
cio Trindade, Onofre Santo Agostini, Onyx Lorenzoni, 
Pinto Itamaraty, Reinaldo Azambuja, Roberto Balestra, 
Ronaldo Nogueira e Sandra Rosado. Justificaram a 
ausência os Deputados Marçal Filho e Nilda Gondim. 
Havendo número regimental, a Dep. Jô Moraes, nos 
termos do art. 39, § 4º do Regimento Interno, decla-
rou abertos os trabalhos e colocou em apreciação a 
Ata da reunião anterior. A Senhora Presidente indagou 
se haveria necessidade da leitura da Ata da reunião 
anterior. A Deputada Benedita da Silva solicitou a dis-
pensa da leitura da referida Ata. Não havendo quem 
quisesse discuti-la, e submetida à votação, foi aprovada 
sem restrições. A Senhora Presidente comunicou que 

o Dep. Marçal Filho foi designado pelo Presidente des-
ta Casa, Deputado Marco Maia, para participar da 89ª 
Feira Mundial de Radiodifusão, Meios Eletrônicos e de 
Tecnologia na cidade de Las Vegas, Nevada, Estados 
Unidos, no período de 14 a 21 de abril, considerando-se 
o afastamento missão oficial para esta Casa. ORDEM 
DO DIA: A – Requerimento: 1 – REQUERIMENTO 
Nº 8/12 – da Sra. Benedita da Silva – que “solicita a 
realização de Audiência Pública a ser organizada por 
esta Comissão Especial para subsidiar o debate sobre 
a PEC 478/2010 com os seguintes convidados: 1) Drª 
Solange Barbosa de Castro Coura, Juíza de Direito; 2) 
Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, Desembargador; 
3) Dr. Hamilton Rovani Neves, Advogado do Sindicato 
de Campinas e Assessor Jurídico da FENATRAD – 
Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas; 
4) Srª Maria Regina Teodoro, representante da CUT 
na Comissão Tripartite do Trabalho Doméstico sobre a 
Convenção 189 da OIT; 5) Drª Comba Marques Porto, 
Juíza do Trabalho aposentada/RJ; 6) Srª Cláudia Rejane 
de Barros Prates, representante do Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Mulher-DF; 7) Dr. Humberto Jorge, 
Assessor Legislativo da CUT; 8) Drª Adriane Reis de 
Araújo, Procuradora Regional do Trabalho 10ª Região 
– DF; 9) Srª Eleuza de Cássia Bufelli Macari, Secre-
tária de Mulheres da União Geral dos Trabalhadores 
– UGT”. A Senhora Presidente concedeu a palavra à 
autora do requerimento para encaminhá-lo, que desta-
cou sua luta histórica na defesa dos direitos da classe 
trabalhadora e sobre a manifestação de centrais sindi-
cais que apoiam a realização das audiências públicas 
propostas no requerimento nº 8 e da construção de um 
amplo entendimento para a matéria ser aprovada no 
Plenário. Com a palavra, o Dep. Carlos Bezerra disse 
que a matéria é de consenso e de aprovação por una-
nimidade, apelando para a Relatora apresentar seu 
parecer para homenagear a categoria no dia 13 de 
maio. Não havendo quem quisesse orientar a votação 
do requerimento, a Senhora Presidente o submeteu a 
votos e foi APROVADO. O inteiro teor da reunião foi 
gravado, passando as notas taquigráficas a integrar a 
presente Ata. Nada mais havendo a tratar, a Senhora 
Presidente encerrou a reunião às quinze horas e qua-
renta e oito minutos, antes convocando a próxima a 
realizar-se no dia vinte e cinco de abril. E, para cons-
tar, eu _________, Mário Dráusio Coutinho, secretá-
rio, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, 
será assinada pela Senhora Presidente, Deputada Jô 
Moraes ______________, e irá à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 2010, 
DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE “REVOGA O 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA  

ESTABELECER A IGUALDADE DE DIREITOS 
TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS  

DOMÉSTICOS E OS DEMAIS  
TRABALHADORES URBANOS E RURAIS” 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 7ª Reunião Ordinária Audiência Pública 
Realizada em 9 de maio de 2012.

Às quinze horas e dezenove minutos do dia nove 
de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 478-A, de 2010, do Sr. Car-
los Bezerra, que “revoga o parágrafo único do art. 7º 
da Constituição Federal, para estabelecer a igualdade 
de direitos trabalhistas entre os empregados domés-
ticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais”, no 
Anexo II, Plenário 15 da Câmara dos Deputados, em 
Brasília-DF, com a presença dos Senhores Deputados 
Benedita da Silva – Relatora; Biffi, Carlos Bezerra, Flá-
via Morais e Luiz Alberto – Titulares; Arnaldo Faria de 
Sá, Dr. Grilo, Laercio Oliveira e Luiz Couto – Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Adrian, Go-
rete Pereira, Jô Moraes, João Campos, Lourival Men-
des, Luci Choinacki, Maurício Trindade, Nilda Gondim, 
Onofre Santo Agostini, Onyx Lorenzoni, Pastor Marco 
Feliciano , Pinto Itamaraty, Reinaldo Azambuja, Ro-
berto Balestra, Roberto de Lucena, Ronaldo Nogueira, 
Sandra Rosado, Simão Sessim e Vitor Paulo. Haven-
do número regimental, a Deputada Flávia Morais, nos 
termos do § 4º do art. 39 do Regimento Interno, de-
clarou abertos os trabalhos. Em seguida, deu ciência 
à comissão da seguinte Correspondência Recebida: 
1) Of. 1037/12, de 8/5, do Dep. Marco Maia, que auto-
rizou o Dep. Marçal Filho participar como membro da 
Comissão Especial Pec 405/09 – Aposentadoria para 
Garimpeiros, de seminário na cidade de Imperatriz/MA, 
nos dias 8 e 9 de maio, para tratar da matéria objeto de 
constituição da Comissão Especial, sendo considera-
do seu afastamento como missão oficial desta Casa, 
nos termos dos Atos da Mesa nº 33/12 e 23/99 e do 
processo nº 2012/111877. A seguir, a Senhora Presi-
dente comunicou que foi aprovado a prorrogação do 
prazo da Comissão por mais vinte sessões. Logo após, 
passou-se à ORDEM DO DIA: I – Audiência Pública. 
Convidadas: 1) Drª Comba Marques Porto – Juíza 
do Trabalho aposentada (Req. 8/11); 2) Drª Cláudia 

Rejane de Barros Prates, Representante do Conse-
lho Nacional dos Direitos da Mulher (Req. 8/11); 3) 
Drª Adriane Reis de Araújo, Procuradora Regional 
do Trabalho da 10ª Região-DF (Req. 8/11). II – De-
liberação de Requerimento: 1 – REQUERIMENTO 
Nº 9/12 – da Sra. Benedita da Silva – que “solicita a 
realização de Audiência Pública a ser organizada por 
esta Comissão Especial para subsidiar o debate so-
bre a PEC 478/2010 com a presença da Srª Cleonice 
Caetano Souza, representante legal do Instituto Sin-
dical Interamericano pela Igualdade Racial – INSPIR”. 
O requerimento não foi deliberado por falta de número 
regimental. A Senhora Presidente convidou as pales-
trantes a tomarem assento à mesa, esclareceu as nor-
mas regimentais relativas às exposições e aos debates 
e, em seguida, concedeu a palavra à Drª Comba Mar-
ques Porto, que fez sua exposição. Após, concedeu a 
palavra à Sr.ª Cláudia Rejane de Barros Prates, que 
fez sua exposição. A Senhora Presidente agradeceu 
a exposição das duas palestrantes e teceu considera-
ções sobre o Projeto de Lei que tramita na Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e 
que trata da regulamentação da profissão de diarista. 
Registrou ainda as presenças dos Dep. Carlos Bezer-
ra e Biffi. Ao agradecer a todos, transferiu nos termos 
regimentais a presidência dos trabalhos para o Dep. 
Biffi às dezesseis horas. Com a palavra, o Dep. Carlos 
Bezerra justificou que precisaria ausentar-se por força 
de compromisso assumido anteriormente. O Senhor 
Presidente concedeu a palavra à Dr.ª Adriane Reis de 
Araújo, que fez sua exposição. Dando prosseguimento 
à reunião, o Senhor Presidente concedeu a palavra à 
Relatora, Deputada Benedita da Silva, que cumpri-
mentou a Drª Comba Marques Porto, coordenadora 
da luta das mulheres trabalhadoras na Constituinte. A 
Relatora teceu considerações sobre sua luta histórica 
em favor das empregadas domésticas e as injustiças 
e diferenças da falta de legislação para garantir os di-
reitos desta classe trabalhadora e agradeceu às pales-
trantes os subsídios imprescindíveis à elaboração do 
seu parecer. Logo após, a Drª Comba Marques Porto 
fez suas considerações finais. O Senhor Presidente 
agradeceu a contribuição trazida pelas palestrantes 
e, nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião às 
dezesseis horas e quarenta minutos, antes convocando 
a próxima a realizar-se no dia 16/5, às 14:30, para re-
alização de audiência pública, tendo como convidadas 
as Srªs Rosane Silva, Secretária Nacional da Mulher 
Trabalhadora da CUT, representando o Sr. Humberto 
Jorge, Assessor Legislativo da CUT; Ana Cristina Du-
arte dos Santos, da UGT Nacionalo, representando 
a Srª Eleuza de Cássia Bufelli Macari, Secretária de 
Mulheres da União Geral dos Trabalhadores-UGT. O 
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inteiro teor da reunião foi gravado, passando as notas 
taquigráficas a integrar a presente ata. E, para constar, 
eu, _________, Mario Drausio Coutinho, secretário, 
lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 2010, 
DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE “REVOGA O 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA  

ESTABELECER A IGUALDADE DE DIREITOS 
TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS  

DOMÉSTICOS E OS DEMAIS  
TRABALHADORES URBANOS E RURAIS” 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 8ª Reunião Ordinária Audiência Pública 
Realizada em 16 de maio de 2012.

Às quatorze horas e cinqüenta e um minutos do 
dia dezesseis de maio de dois mil e doze, reuniu-se 
a Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 478-A, de 
2010, do Sr. Carlos Bezerra, que “revoga o parágrafo 
único do art. 7º da Constituição Federal, para esta-
belecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os 
empregados domésticos e os demais trabalhadores 
urbanos e rurais”, no Anexo II, Plenário 8 da Câmara 
dos Deputados, em Brasília-DF, com a presença dos 
Senhores Deputados Marçal Filho – Presidente; Bene-
dita da Silva – Relatora; Adrian, Biffi, Carlos Bezerra, 
Jô Moraes, Luiz Alberto, Nilda Gondim, Onofre Santo 
Agostini e Reinaldo Azambuja – Titulares; Andre Mou-
ra, Arnaldo Faria de Sá, Dr. Grilo, Henrique Oliveira 
e Luiz Couto – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Flávia Morais, Gorete Pereira, João 
Campos, Lourival Mendes, Luci Choinacki, Maurício 
Trindade, Onyx Lorenzoni, Pastor Marco Feliciano , 
Pinto Itamaraty, Roberto Balestra, Ronaldo Nogueira, 
Sandra Rosado, Simão Sessim e Vitor Paulo. Haven-
do número regimental, o Senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou em apreciação as Atas 
da 6ª e 7ª reuniões. O Senhor Presidente indagou se 
haveria necessidade da leitura das respectivas Atas. 
A Dep. Nilda Gondim solicitou a dispensa da leitura 
das Atas. Não havendo quem quisesse discuti-las, e 
submetidas à votação, foram aprovadas sem restri-
ções. O Senhor Presidente justificou sua ausência 
na reunião anterior em razão de cumprimento de 
missão oficial autorizada pelo Presidente da Câmara 
dos Deputados, na cidade de Imperatriz/MA. ORDEM 

DO DIA: Audiência Pública. Convidadas: Srªs Ana 
Cristina dos Santos Duarte, representando a Srª 
Eleuza de Cássia Bufelli Macari, Secretária de Mu-
lheres da União Geral dos Trabalhadores – UGT; 
Cleonice Caetano Souza, representante legal do 
Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade 
Racial – INSPIR, Rosane Silva, Secretária Nacio-
nal da Mulher Trabalhadora da CUT, representan-
do o Sr. Humberto Jorge, Assessor Legislativo da 
CUT, e Maria Auxiliadora, representante da Força 
Sindical. B – Requerimento: 1 – REQUERIMENTO 
Nº 9/12 – da Sra. Benedita da Silva – que “solicita a 
realização de Audiência Pública a ser organizada por 
esta Comissão Especial para subsidiar o debate so-
bre a PEC 478/2010 com a presença da Srª Cleonice 
Caetano Souza, representante legal do Instituto Sin-
dical Interamericano pela Igualdade Racial – INSPIR”. 
A seguir, o Senhor Presidente esclareceu a todos as 
normas regimentais relativas às exposições e aos 
debates e, logo após, concedeu a palavra à Sr.ª Ana 
Cristina dos Santos Duarte, que fez sua exposição. 
O Senhor Presidente teceu considerações sobre a 
discriminação de quem defende os direitos do em-
pregado doméstico e ressaltou que ele mesmo já foi 
discriminado no seu próprio estado, enfatizando que o 
trabalho doméstico é digno, honesto e deve ser respei-
tado. Aproveitou o ensejo e registrou sua homenagem 
ao dia do gari, ponderando que algumas atividades 
laborais como a dos domésticos só se tornam visíveis 
e valorizadas quando a sociedade deixa de receber 
os benefícios diretos do trabalho dessas categorias 
profissionais. Logo após, o Senhor Presidente con-
cedeu a palavra à Srª Cleonice Caetano Souza, que 
fez sua exposição. O Senhor Presidente acrescentou 
à exposição da convidada relato da tramitação de 
projeto de lei de sua autoria que veda a diferença de 
remuneração entre o gênero masculino e feminino e 
que não teve apoio para sua aprovação na outra Casa 
do Congresso Nacional, penalizando, assim, as tra-
balhadoras. Após, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra à Srª Rosane Silva, que fez sua exposição e 
registrou a presença do Sr. Alci Matos Araújo, presi-
dente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio e Serviços. Com a palavra, a Sr.ª Maria 
Auxiliadora fez sua exposição. Dando prosseguimento 
à reunião, o Senhor Presidente concedeu a palavra à 
Relatora, Dep. Benedita da Silva, que saudou todos 
os representantes de sindicatos, fez breve relato so-
bre a Convenção 189 da OIT e finalizou ponderando 
que o trabalho doméstico é dignificante, reconhecido 
e profissional e que o preconceito não se acaba com 
a promulgação da emenda constitucional. Logo após, 
usaram da palavra na fase de interpelação os Depu-
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tados Nilda Gondim e Luiz Alberto. O Senhor Presi-
dente submeteu o Req. 9, de autoria da Dep. Benedi-
ta da Silva, à deliberação. O mesmo foi APROVADO 
E SUBSCRITO PELO DEP. MARÇAL FILHO COM 
A INCLUSÃO DO NOME DA SRª MARIA AUXILIA-
DORA, REPRESENTANTE DA FORÇA SINDICAL. 
Após, fizeram uso da palavra os Dep. Adrian e Carlos 
Bezerra. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu 
a palavra à Relatora, Dep. Benedita da Silva. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu 
a presença de todos e encerrou a reunião às dezes-
seis horas e dezessete minutos, antes convocando 
a próxima a realizar-se no dia vinte e três de maio 
com a presença dos Srs. Hamilton Rovani Neves, ad-
vogado da FENATRAD, Solange Barbosa de Castro 
Coura, juíza do trabalho TRT 3ª Região, e Fernando 
Luiz Gonçalves Rios Neto, desembargador Federal 
do Trabalho do TRT da 3ª Região. E, para constar, eu 
_____________, Mário Dráusio Coutinho, secretário, 
lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Marçal 
Filho, ______________________, e irá à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 2010, 
DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE “REVOGA O 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA 

ESTABELECER A IGUALDADE DE DIREITOS 
TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS  

DOMÉSTICOS E OS DEMAIS  
TRABALHADORES URBANOS E RURAIS” 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 9ª Reunião Ordinária Audiência Pública 
Realizada em 23 de maio de 2012.

Às quinze horas e quatro minutos do dia vinte 
e três de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 478-A, de 2010, 
do Sr. Carlos Bezerra, que “revoga o parágrafo único 
do art. 7º da Constituição Federal, para estabelecer 
a igualdade de direitos trabalhistas entre os empre-
gados domésticos e os demais trabalhadores urba-
nos e rurais”, no Anexo II, Plenário 10 da Câmara 
dos Deputados, em Brasília-DF, com a presença dos 
Senhores Deputados Marçal Filho – Presidente; Car-
los Bezerra, Flávia Morais, Luci Choinacki e Nilda 
Gondim – Titulares; Arnaldo Faria de Sá, Dr. Grilo, 
Fátima Pelaes e Luiz Couto – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Adrian, Benedita da 

Silva, Biffi, Gorete Pereira, Jô Moraes, João Campos, 
Lourival Mendes, Luiz Alberto, Maurício Trindade, 
Onofre Santo Agostini, Onyx Lorenzoni, Pastor Marco 
Feliciano, Pinto Itamaraty, Reinaldo Azambuja, Ro-
berto Balestra, Ronaldo Nogueira, Sandra Rosado, 
Simão Sessim e Vitor Paulo. Justificou a ausência 
a Deputada Benedita da Silva. Havendo número re-
gimental, o Senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e indagou se haveria a necessidade da lei-
tura da Ata da reunião anterior. A Dep. Nilda Gondim 
solicitou a dispensa da referida leitura. Não havendo 
quem quisesse discuti-la, e submetida à votação, a 
Ata foi aprovada sem restrições. Correspondência 
Recebida: 1) Of. 1163/12, de 17/5, do Dep. Marco 
Maia, Presidente, que comunicou a designação da 
Dep. Benedita da Silva para representar a Câmara 
dos Deputados na Cúpula da União Africana sobre a 
Diáspora, na cidade de Joanesburgo, África do Sul, 
considerando-se o afastamento no período de 20 a 
24 de maio de 2012 missão oficial para a Câmara dos 
Deputados; 2) Of. 136/12/Gab, de 21/5, da Dep. Nilda 
Gondim, que justificou sua ausência na reunião de 
9/5, em razão de participar no mesmo dia e horário 
de audiência com o Ministro de Estado dos Portos, Sr. 
Leônidas Cristino, para tratar de assunto relacionado 
ao Porto de Cabedelo, na Paraíba. ORDEM DO DIA: 
Audiência Pública. Convidados: DR. FERNANDO 
LUIZ GONÇALVES RIOS NETO, Desembargador 
Federal do Trabalho – TRT 3ª REGIÃO (Req. 8); 
DRª SOLANGE BARBOSA DE CASTRO COURA 
– Juíza do Trabalho – TRT 3ª REGIÃO – (Req. 8); 
3) DR. HAMILTON ROVANI NEVES, Advogado do 
Sindicato de Campinas e Assessor Jurídico da Fe-
deração Nacional das Trabalhadoras Domésticas – 
FENATRAD (Req 8). O Senhor Presidente convidou 
os palestrantes a tomarem assento à mesa, teceu 
considerações regimentais referentes às exposições 
e aos debates. A seguir, o Senhor Presidente desde 
logo convocou reunião na próxima semana para a 
Relatora apresentar seu parecer, a fim de iniciar a 
discussão e votação, justificando-se pela necessidade 
de se retirar do recinto para participar de audiência 
com o Ministro da Integração Nacional. Logo após, o 
Senhor Presidente transferiu a presidência dos tra-
balhos para a Dep. Nilda Gondim, nos termos do § 
4º do art. 39 do Regimento Interno, às quinze horas 
e nove minutos. Logo após, a Senhora Presidente 
concedeu a palavra ao Dr. Fernando Luiz Gonçalves 
Rios Neto, que fez sua exposição. A seguir, a Se-
nhora Presidente concedeu a palavra ao Dep. Carlos 
Bezerra, que teceu considerações sobre o mérito da 
pec e justificou sua retirada do plenário em razão de 
compromisso político partidário. Em seguida, a Se-
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nhora Presidente concedeu a palavra à Drª Solange 
Barbosa de Castro Coura e ao Dr. Hamilton Rova-
ni Neves, que fizeram suas exposições. A Senhora 
Presidente agradeceu a contribuição dos palestran-
tes que trouxeram subsídios valiosos à elaboração 
do parecer da Relatora e, ao agradecer a presença 
de todos, encerrou a reunião às dezesseis horas e 
onze minutos. E, para constar, eu _________, Mário 
Dráusio Coutinho, secretário, lavrei a presente Ata, 
que,após lida e aprovada, será assinada pela Senhora 
Presidente ________________, e irá à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 2010, 
DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE “REVOGA O 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA  

ESTABELECER A IGUALDADE DE DIREITOS 
TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS  

DOMÉSTICOS E OS DEMAIS  
TRABALHADORES URBANOS E RURAIS”

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 10ª Reunião Ordinária Realizada em 4 
de julho de 2012. 

Às quinze horas e trinta e dois minutos do dia 
quatro de julho de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 478-A, de 2010, 
do Sr. Carlos Bezerra, que “revoga o parágrafo único 
do art. 7º da Constituição Federal, para estabelecer 
a igualdade de direitos trabalhistas entre os empre-
gados domésticos e os demais trabalhadores urba-
nos e rurais”, no Anexo II, Plenário 10 da Câmara 
dos Deputados, em Brasília-DF, com a presença 
dos Senhores Deputados Marçal Filho – Presidente; 
Benedita da Silva – Relatora; Biffi, Jô Moraes, Luci 
Choinacki, Luiz Alberto, Nilda Gondim, Onofre Santo 
Agostini, Pastor Marco Feliciano , Simão Sessim, Vi-
cente Selistre e Vitor Paulo – Titulares; Arnaldo Faria 
de Sá, Cida Borghetti, Fátima Pelaes e Iracema Por-
tella – Suplentes. Deixaram de comparecer os De-
putados Adrian, Flávia Morais, Gorete Pereira, João 
Campos, Lourival Mendes, Maurício Trindade, Onyx 
Lorenzoni, Reinaldo Azambuja, Ronaldo Nogueira e 
Sandra Rosado. O Deputado Roberto Balestra jus-
tificou sua ausência. Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos 
com a seguinte ORDEM DO DIA: A – Proposições 
Sujeitas à Apreciação do Plenário: DISPOSIÇÕES 
ESPECIAIS 1 – PROPOSTA DE EMENDA À Cons-

tituição Nº 478/10 – do Sr. Carlos Bezerra – que 
“revoga o parágrafo único do art. 7º da Constituição 
Federal, para estabelecer a igualdade de direitos 
trabalhistas entre os empregados domésticos e os 
demais trabalhadores urbanos e rurais”. (Apensado: 
PEC 114/2011) RELATORA: Deputada BENEDITA 
DA SILVA. PARECER: pela aprovação desta, e da 
PEC 114/2011, apensada, com substitutivo. O Se-
nhor Presidente ponderou que a comissão não po-
deria deliberar sobre a Ordem do Dia para a qual 
havia sido convocada em virtude da realização de 
sessão extraordinária e ressalvou que abrira a reu-
nião somente para a leitura do parecer pela Relato-
ra, ficando para a semana que vem a discussão e 
votação do parecer. O Senhor Presidente destacou 
a importância do resgate dos direitos trabalhistas 
das empregadas domésticas. Em seguida, a Dep. 
Nilda Gondim solicitou a dispensa da leitura da Ata. 
Não havendo quem quisesse discuti-la, e submeti-
da à votação, a Ata foi aprovada sem restrições. A 
seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra à 
Relatora para fazer a leitura do seu parecer. Antes 
de iniciar a referida leitura, a Dep. Benedita da Silva 
agradeceu ao apoio do Dep. Marçal Filho, à consul-
toria, à secretaria da comissão e aos voluntários e 
sindicatos que se dispuseram a ajudá-la na hercúlea 
tarefa de encaminhar soluções à isonomia objeto de 
constituição da pec. Logo após, o Senhor Presiden-
te ressaltou que o parecer estava disponibilizado na 
internet. Com a palavra, a Relatora passou à leitura 
do seu parecer a partir do seu voto. Após, o Senhor 
Presidente cumprimentou a Relatora ressaltando 
que o coroamento do seu trabalho é fruto de lutas 
históricas antigas desde a Constituinte. O Senhor 
Presidente teceu algumas considerações sobre as 
dificuldades inerentes ao processo legislativo para 
se alcançar o quorum até a votação da matéria na 
comissão especial e no Plenário com dois turnos na 
Câmara e no Senado, ponderando que a sociedade 
precisa ter consciência e garantir à empregada do-
méstica seus direitos trabalhistas. O Parecer não foi 
deliberado nos termos do Art. 46, § 1º do Regimento 
Interno. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Pre-
sidente agradeceu a presença de todos e convocou 
a próxima reunião a realizar-se no dia 10 de julho, 
às catorze horas e trinta minutos, para discussão e 
votação do parecer da Relatora. E, para constar, eu 
____________, Mário Dráusio Coutinho, secretário, 
lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Marçal 
Filho ______________________, e irá à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 2010, 
DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE “REVOGA O 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA  

ESTABELECER A IGUALDADE DE DIREITOS 
TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS  

DOMÉSTICOS E OS DEMAIS  
TRABALHADORES URBANOS E RURAIS”

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 11ª Reunião Ordinária Realizada em 22 
de agosto de 2012. 

Às quinze horas e quarenta e três minutos 
do dia vinte e dois de agosto de dois mil e doze, 
reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 
478-A, de 2010, do Sr. Carlos Bezerra, que “revoga 
o parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal, 
para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas 
entre os empregados domésticos e os demais tra-
balhadores urbanos e rurais”, no Anexo II, Plenário 
10 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, com 
a presença dos Senhores Deputados Marçal Filho – 
Presidente; Benedita da Silva – Relatora; Jô Moraes, 
Luci Choinacki, Luiz Alberto, Nilda Gondim, Onofre 
Santo Agostini, Pastor Marco Feliciano, Roberto 
Balestra, Vicente Selistre e Vitor Paulo – Titulares; 
Fabio Trad, Iracema Portella e Luiz Couto – Suplen-
tes. Deixaram de comparecer os Deputados Adrian, 
Biffi, Flávia Morais, Gorete Pereira, João Campos, 
Lourival Mendes, Maurício Trindade, Onyx Lorenzoni, 
Reinaldo Azambuja, Ronaldo Nogueira, Sandra Ro-
sado e Simão Sessim. Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
colocou em apreciação a Ata da reunião anterior. O 
Senhor Presidente indagou se haveria necessidade 
da leitura da Ata. O Dep. Roberto Balestra solicitou a 
dispensa da leitura da Ata. Não havendo quem qui-
sesse discuti-la, e submetida à votação, foi aprova-
da sem restrições. O Senhor Presidente comunicou 
o recebimento da seguinte Correspondência: 1) Of. 
334/12, de 10/7, do GP da Dep. Flávia Morais, que 
justificou suas faltas nas reuniões dos dias 16 de 
maio e 4 de julho/2012; 2) Of. Lid. PP 411, de 11/7, 
do Dep. Arthur Lira, Líder do PP – justificou a ausên-
cia do Dep. Roberto Balestra às reuniões dos dias 4 
e 5 de julho/2012. ORDEM DO DIA: A – Proposições 
Sujeitas à Apreciação do Plenário: DISPOSIÇÕES 
ESPECIAIS 1 – PROPOSTA DE EMENDA À Cons-

tituição Nº 478/10 – do Sr. Carlos Bezerra – que 
“revoga o parágrafo único do art. 7º da Constituição 
Federal, para estabelecer a igualdade de direitos 
trabalhistas entre os empregados domésticos e os 
demais trabalhadores urbanos e rurais”. (Apensado: 
PEC 114/2011) RELATORA: Deputada BENEDITA 
DA SILVA. PARECER: pela aprovação desta, e da 
PEC 114/2011, apensada, com substitutivo. Após a 
leitura das orientações iniciais sobre as regras re-
gimentais da discussão e votação, o Senhor Presi-
dente concedeu a palavra à Relatora, Dep. Benedita 
da Silva, que fez breve leitura da complementação 
de voto com substitutivo anexo que apresentou. O 
Dep. Roberto Balestra pediu ao Senhor Presidente 
a suspensão da reunião por dez minutos para con-
sultar o autor da Pec, Dep. Carlos Bezerra. O Senhor 
Presidente suspendeu a reunião por dez minutos. 
Reaberta a reunião às dezesseis horas e quinze mi-
nutos, o Dep. Roberto Balestra solicitou VISTA nos 
termos regimentais. Com a palavra, a Dep. Benedita 
da Silva sugeriu a S.Ex.ª que quando estivesse com 
o autor da pec que o lembrasse das recomendações 
formuladas pelo DR. FERNANDO LUIZ GONÇALVES 
RIOS NETO, Desembargador Federal do Trabalho, e 
pela DRª SOLANGE BARBOSA DE CASTRO COU-
RA, Juíza do Trabalho, ambos do TRT 3ª REGIÃO/
MG, sobre a manutenção do parágrafo único do ar-
tigo 7º da Constituição com a ampliação dos direi-
tos trabalhistas dos empregados domésticos com 
o consenso dos sindicatos, dos trabalhadores e do 
governo, tendo à época concordância do próprio 
Dep. Carlos Bezerra. O Dep. Vicente Selistre saudou 
o esforço do Presidente e da Relatora em favor da 
luta dos trabalhadores domésticos, enfatizando que 
o atraso da aprovação desses direitos tornou-se dí-
vida de décadas a ser reparada por esta Casa e que 
a aprovação da pec vem como advento da própria 
Conferência Nacional dos Trabalhadores realizada 
em dez de agosto p. passado. Ao concluir, o Senhor 
Presidente enfatizou que a falta desses direitos era 
um resquício da escravidão. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
de todos e esclareceu que a próxima reunião seria 
convocada após o transcurso das duas sessões da 
Vista solicitada pelo Dep. Roberto Balestra. O inteiro 
teor da reunião foi gravado, passando as notas taqui-
gráficas a integrar a presente Ata. E, para constar, eu 
___________, Mário Dráusio Coutinho, secretário, 
lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Marçal 
Filho ______________________, e irá à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. 
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 2010, 
DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE “REVOGA O  

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA  

ESTABELECER A IGUALDADE DE DIREITOS 
TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS  

DOMÉSTICOS E OS DEMAIS  
TRABALHADORES URBANOS E RURAIS”. 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da12ª Reunião Ordinária, Realizada em 
sete de novembro de 2012. 

Às quinze horas e trinta e sete minutos do dia sete 
de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 478-A, de 2010, do Sr. Car-
los Bezerra, que “revoga o parágrafo único do art. 7º da 
Constituição Federal, para estabelecer a igualdade de 
direitos trabalhistas entre os empregados domésticos 
e os demais trabalhadores urbanos e rurais”, no Anexo 
II, Plenário 10 da Câmara dos Deputados, em Brasília-
-DF, com a presença dos Senhores Deputados Marçal 
Filho – Presidente; Benedita da Silva – Relatora; Adrian, 
Carlos Bezerra, Luci Choinacki, Luiz Alberto, Nilda Gon-
dim, Pastor Marco Feliciano, Pinto Itamaraty, Reinaldo 
Azambuja, Simão Sessim e Vitor Paulo – Titulares; 
Amauri Teixeira, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Zarattini, 
Cida Borghetti, Cleber Verde, Fabio Trad, Luiz Couto e 
Miriquinho Batista – Suplentes. Compareceram também 
os Deputados Erika Kokay, Fátima Bezerra e Lincoln 
Portela, como não membros. Deixaram de comparecer 
os Deputados Biffi, Flávia Morais, Gorete Pereira, Jô 
Moraes, João Campos, Lourival Mendes, Maurício Trin-
dade, Onofre Santo Agostini, Onyx Lorenzoni, Roberto 
Balestra, Ronaldo Nogueira e Sandra Rosado. Haven-
do número regimental, o Senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata da 
reunião anterior. Comunicou a distribuição de cópias da 
Ata sobre as bancadas e indagou da necessidade da 
leitura da referida Ata. A Dep. Benedita da Silva solici-
tou a dispensa da leitura da Ata. Não havendo quem 
quisesse discuti-la e submetida à votação, a mesma foi 
aprovada sem restrições. ORDEM DO DIA: Discussão 
e Votação do Parecer da Relatora, Deputada Bene-
dita da Silva, à PROPOSTA DE EMENDA À Consti-
tuição Nº 478/10 – do Sr. Carlos Bezerra – que “revoga 
o parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal, 
para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas 
entre os empregados domésticos e os demais traba-
lhadores urbanos e rurais”. (Apensado: PEC 114/2011), 

com Complementação de Voto pela aprovação desta 
e da PEC 114/2011, apensada, com substitutivo. Não 
havendo oradores inscritos, o Senhor Presidente con-
cedeu a palavra à Relatora, que teceu considerações 
sobre a alteração da redação do parágrafo único do art. 
7º da Constituição para assegurar outros direitos aos 
empregados domésticos. Logo após, o Senhor Presi-
dente submeteu o parecer à votação, sendo APRO-
VADO POR UNANIMIDADE COM SUBSTITUTIVO E 
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO. O Senhor Presidente 
disse tratar-se de um momento histórico a aprovação 
dos direitos aos empregados domésticos, tornando-se 
verdadeiro marco contra a discriminação e o resquício 
do modelo de trabalho escravo que perdurou por longo 
tempo. A seguir, concedeu a palavra aos Deputados 
Pinto Itamaraty, que disse que os empregados domés-
ticos já deveriam ter sido incluídos nesses benefícios 
por tratar-se de compromisso social; Lincoln Portela, 
que parabenizou o autor da pec, Dep. Carlos Bezerra, 
o Dep. Marçal Filho, presidente, e a Dep. Benedita da 
Silva, Relatora, parlamentares preocupados com as 
causas sociais e convidou a todos a participarem do 
Seminário sobre Educação Familiar; Adrian, que para-
benizou a todos; Luís Alberto, que também parabenizou 
o Dep. Carlos Bezerra, autor da proposta de emenda 
à constituição, a Dep. Benedita da Silva, Relatora, e o 
presidente, Dep. Marçal Filho, e citou o nome da Sr.ª 
Creusa Oliveira, presidente da Fenatrad – Federação 
Nacional dos trabalhadores domésticos, que contribuiu 
com os trabalhos desta comissão e com a Convenção 
da Organização Internacional do Trabalho – OIT, em 
Genebra; Amaury Teixeira, que parabenizou a todos; 
Erika Kokay, que secundou a palavra do Dep. Marçal 
Filho quando se referiu ao momento histórico da apro-
vação do parecer da Relatora e pelo resgate dos direitos 
dos trabalhadores; Simão Sessim, que parabenizou os 
Deputados Carlos Bezerra, Benedita da Silva e Marçal 
Filho; Benedita da Silva disse estar bastante emocio-
nada e agradeceu ao Dep. Marçal Filho a escolha do 
seu nome para a Relatoria, agradeceu ao Dep. Carlos 
Bezerra, autor da proposta, à consultoria legislativa da 
Casa, aos sindicatos, às associações, às federações, 
aos órgãos governamentais, ao seu Líder e ao Partido 
dos Trabalhadores; Marçal Filho, que agradeceu ao seu 
Líder, Dep. Henrique Eduardo Alves, pela sua indica-
ção para a presidência da comissão, ressaltando que 
escolhera a Dep. Benedita da Silva como Relatora por 
razão de justiça pela sua luta histórica e, ao finalizar, 
disse que o amadurecimento da sociedade vai garantir 
a implementação dos direitos sociais aos empregado-
res domésticos. Após conceder a palavra ao Dep. Vitor 
Paulo, que parabenizou a todos pelo trabalho realizado, 
o Senhor Presidente esclareceu aos senhores parla-
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mentares que, logo após a aprovação pelo plenário em 
1º turno, a matéria poderia voltar a este colegiado para 
elaborar a redação do vencido e, se for o caso, após 
o 2º turno, para elaborar a redação final, ponderando 
ser a última reunião da Comissão. Logo após, indagou 
aos senhores deputados se a comissão consideraria a 
ata como aprovada, uma vez que a mesma será ela-
borada com base na gravação do arquivo de áudio do 
acervo documental da Casa. Colocada em votação, 
houve o consenso da comissão e a ata foi aprovada. A 
seguir, o Senhor Presidente agradeceu a todos e de-
clarou encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta 
minutos. O inteiro teor da reunião foi gravado, ficando 
o arquivo de áudio como parte integrante desta Ata. E, 
para constar, eu __________, Mário Dráusio Coutinho, 
secretário, lavrei a presente Ata, que, já aprovada, vai 
assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Marçal Fi-
lho, ______________________, e irá à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados.  

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 2010, 
DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE “REVOGA O 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA  
ESTABELECER A IGUALDADE DE  

DIREITOS TRABALHISTAS ENTRE OS  
EMPREGADOS DOMÉSTICOS E OS DEMAIS 

TRABALHADORES URBANOS E RURAIS” 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 13ª Reunião Ordinária Realizada em 4 
de dezembro de 2012.

Às quinze horas e cinquenta e quatro minutos do 
dia quatro de dezembro de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 478-A, de 2010, do 
Sr. Carlos Bezerra, que “revoga o parágrafo único do art. 
7º da Constituição Federal, para estabelecer a igualdade 
de direitos trabalhistas entre os empregados domésticos 
e os demais trabalhadores urbanos e rurais”, no Anexo 
II, Plenário 16 da Câmara dos Deputados, em Brasília-
-DF, com a presença dos Senhores Deputados Marçal 
Filho – Presidente; Benedita da Silva – Relatora; Carlos 
Bezerra, Flávia Morais, Jô Moraes, Luci Choinacki, Nil-
da Gondim, Onofre Santo Agostini, Reinaldo Azambuja, 
Simão Sessim e Vitor Paulo – Titulares; Amauri Teixeira, 
Cida Borghetti, Luiz Couto e Miriquinho Batista – Su-
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados Adrian, 
Biffi, Gorete Pereira, João Campos, Lourival Mendes, 
Luiz Alberto, Maurício Trindade, Onyx Lorenzoni, Pas-
tor Marco Feliciano , Pinto Itamaraty, Roberto Balestra, 

Ronaldo Nogueira e Sandra Rosado. Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e comunicou os procedimentos regimentais 
para discussão e votação da proposta de redação para 
o segundo turno de discussão da pec 478/10. ORDEM 
DO DIA: A – Proposições Sujeitas à Apreciação do 
Plenário: DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 1 – PROPOSTA 
DE EMENDA À Constituição Nº 478/10 – do Sr. Carlos 
Bezerra – que “revoga o parágrafo único do art. 7º da 
Constituição Federal, para estabelecer a igualdade de 
direitos trabalhistas entre os empregados domésticos e 
os demais trabalhadores urbanos e rurais”. RELATORA: 
Deputada BENEDITA DA SILVA. PARECER: Parecer 
com Complementação de Voto, Dep. Benedita da Silva 
(PT – RJ), pela aprovação desta, e da PEC 114/2011, 
apensada, com substitutivo. Vista ao Deputado Rober-
to Balestra, em 22/08/2012. Após, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra à Relatora, Deputada Benedita da 
Silva, que fez a leitura da proposta de redação para o 
2º turno de discussão. Em seguida, concedeu a palavra 
à Deputada Nilda Gondim. O Senhor presidente ressal-
tou o empenho da Deputada Nilda Gondim ao participar 
dos trabalhos da comissão, bem como o empenho de 
outros membros por se tratar de causa justa e de gran-
de alcance social; referiu-se ainda ao Dep. Vitor Paulo, 
que se ausentou para recepcionar membros do corpo 
diplomático na comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional; agradeceu a toda equipe que asses-
sorou a comissão e teceu comentários sobre o enfoque 
distorcido dado pela imprensa com a aprovação da 
pec, pois a comissão está corrigindo uma injustiça que 
perdurava há muito tempo, ponderando que a Relatora 
conseguiu colocar na emenda constitucional algo factível 
de cumprimento. Não havendo oradores inscritos para 
discutir a matéria, e submetida à votação, foi APROVA-
DA A REDAÇÃO PARA O 2º TURNO DE DISCUSSÃO. 
Com a palavra, a Relatora, Deputada Benedita da Silva, 
agradeceu a todos e ao presidente pela sua indicação 
à relatoria, elogiando os deputados que honraram a 
comissão com suas presenças e participação nos de-
bates, ressaltando que a aprovação é o resgate da ci-
dadania e que a história não deixaria de reconhecer o 
trabalho de S.Exª pelo êxito obtido e, ao final, agradeceu 
aos servidores do seu gabinete e a toda equipe. Antes 
de encerrar a presente reunião e os trabalhos desta 
Comissão, o Senhor Presidente consultou o plenário 
se poderíamos considerar a Ata desta reunião como 
aprovada, visto que a presente reunião foi gravada. Ha-
vendo a concordância de todos, a Ata foi aprovada sem 
restrições. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrados os trabalhos da Comissão às dezesseis ho-
ras e seis minutos. O inteiro teor da reunião foi gravado, 
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passando o arquivo das notas taquigráficas a integrar 
a presente Ata. E, para constar, eu __________, Mário 
Dráusio Coutinho, secretário, lavrei a presente Ata, que, 
aprovada e assinada pelo Senhor Presidente, Deputado 
Marçal Filho ______________________, irá à publica-
ção no Diário da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado José Guimarães

PROJETO DE LEI Nº 4.362/12 – da PROCURADO-
RIA-GERAL DA REPÚBLICA – que “altera a Lei nº 
11.415, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe so-
bre as Carreiras do Servidores do Ministério Público 
da União, fixa os valores de sua remuneração e dá 
outras providências”.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2012. – 
Antônio Andrade, Presidente. 

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À Constituição  
Nº 478-C, DE 2010 

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO 
DE DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE EMEN-
DA À Constituição Nº 478-B, DE 2010, que 
“Revoga o Parágrafo Único do Art. 7º da 
Constituição Federal, para estabelecer a 
igualdade de direitos trabalhistas entre os 
empregados domésticos e os demais tra-
balhadores urbanos e rurais”

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Artigo único. O Parágrafo único do art. 7º da 
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 
alteração:

“Art. 7º  ..................................................
Parágrafo único. São assegurados à ca-

tegoria dos trabalhadores domésticos os di-
reitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, 
XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, 
XXX, XXXI, XXXIII e, atendidas as condições 
estabelecidas em lei e observada a simplifi-
cação do cumprimento das obrigações tribu-
tárias, principais e acessórias, decorrentes 
da relação de trabalho e suas peculiaridades, 

os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XVIII, 
XXV, XXVIII, bem como a sua integração à 
previdência social.” (NR)

Sala da Comissão,    de dezembro de 2012. –  
Deputado Marçal Filho, Presidente – Deputada Be-
nedita da Silva, Relatora.

PARECER DA COMISSÃO 

A Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 478-A, de 2010, do 
Sr. Carlos Bezerra, que “revoga o parágrafo único do art. 
7º da Constituição Federal, para estabelecer a igualdade 
de direitos trabalhistas entre os empregados domésticos 
e os demais trabalhadores urbanos e rurais, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, por unanimidade, pela 
aprovação da Redação para o Segundo Turno de Dis-
cussão e Votação desta e da PEC 114/11, apensada.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Marçal Filho – Presidente, Benedita da Silva, Relatora; 
Carlos Bezerra, Flávia Morais, Jô Moraes, Luci Choi-
nacki, Nilda Gondim, Onofre Santo Agostini, Reinaldo 
Azambuja, Simão Sessim, Vitor Paulo, Amauri Teixeira, 
Cida Borghetti e Luiz Couto.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2012. –  
Deputado Marçal Filho, Presidente – Deputada Be-
nedita da Silva, Relatora.

PROJETO DE LEI Nº 2.479-A, DE 2007 
(Do Sr. Ivan Valente)

Dispõe sobre a divulgação obrigató-
ria, pela União, do montante de tributos que 
deixou de ser recolhido aos cofres públicos 
a título de benefícios fiscais concedidos às 
instituições privadas, prestadoras de ser-
viços educacionais, na realização de ativi-
dades de ensino; tendo parecer da Comis-
são de Educação e Cultura, pela aprovação 
(relator: DEP. PAULO RUBEM SANTIAGO).

Despacho: Às Comissoes de Educação 
e Cultura; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
54, RICD); e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de Lei em análise, de autoria do nobre 
Deputado Ivan Valente, visa dispor sobre a obrigato-
riedade da divulgação pela União, do montante de tri-
butos que deixou de ser recolhido aos cofres públicos 
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a título de benefícios fiscais concedidos às instituições 
privadas, prestadoras de serviços educacionais, na 
realização de atividades de ensino.

A tramitação dá-se conforme o disposto no art.24, 
II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

A apreciação é conclusiva por parte desta Co-
missão de Educação e Cultura.

Cumpridos os procedimentos e esgotados os pra-
zos, não foram apresentadas emendas à proposição.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

A matéria foi inicialmente relatada pelo nobre De-
putado Nazareno Fonteles, não tendo sido apreciada.

Em seu voto, reconhecia o nobre colega a legi-
timidade da utilização da renúncia fiscal, “nos marcos 
de uma política fiscal que leve em consideração a am-
pliação da capacidade de atendimento aos cidadãos, 
por meio de parceria entre o Estado e instituições 
privadas”, mencionando que programas como o Pro-
grama Universidade para Todos – Prouni e o Fundo 
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – 
FIES são construídos a partir da renúncia fiscal. Des-
tacava, contudo, que a proposição em tela trata de um 
aspecto importante para qualquer política educacional: 
a transparência no que se refere aos recursos que o 
Estado deixa de arrecadar, para que sejam promovi-
das ações por instituições privadas.

De nossa parte, consideramos que a transpa-
rência, consoante o princípio da publicidade, que, nos 
termos do art. 37 da Constituição Federal, deve ser 
obedecido pela administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, ganhou um importante 
instrumento com o advento da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011. Assim, a proposição harmoniza-se 
com a tendência da legislação vigente.

O Tribunal de Contas da União – TCU tem exer-
cido o controle externo e apontado aspectos que me-
recem aperfeiçoamento na condução, por exemplo, do 
Prouni. Assim, o TCU e a Receita Federal propõem que 
a isenção seja proporcional ao número de vagas efe-
tivamente preenchidas. O governo analisa esta ques-
tão. Em decorrência da ação dos órgãos de controle, 
o MEC passou a cruzar os dados dos bolsistas com 
informações da Receita Federal e do Registro Nacio-
nal de Veículo Automotores (Renavam) para detectar 
as irregularidades. Desde então, foram canceladas 
4.253 bolsas e 15 instituições foram desvinculadas 
do programa.

Ressalte-se que os controles interno e externo 
não esgotam os mecanismos de acompanhamento 
das políticas públicas. O exercício do controle social 

é uma das características do Estado Democrático de 
Direito e tem sido dotado de mecanismos normativos 
para controle das políticas públicas educacionais. É o 
que ocorre, por exemplo, por meio dos conselhos de 
acompanhamento e controle social do Fundeb que, no 
entanto, enfrentam dificuldades para cumprir seu papel.

Ao determinar a obrigatoriedade da divulgação do 
total de renúncia fiscal referente aos benefícios conce-
didos às instituições de ensino privadas que prestam 
serviços educacionais e o quantitativo de alunos re-
almente atendidos, a iniciativa em tela contribui para 
que o cidadão possa acompanhar o funcionamento, o 
custo e eficiência deste tipo de ação governamental, 
além de concorrer para a eliminação de desperdícios 
e fraudes, que, infelizmente, têm ocorrido. 

Posto isso, o voto é pela aprovação do Projeto 
de Lei n° 2.479, de 2007.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2012. –  
Deputado Paulo Rubem Santiago, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 2.479/2007, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Paulo Rubem Santiago.
O Deputado João Matos apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Newton Lima – Presidente, Raul Henry, Pedro Uczai 
e Paulo Rubem Santiago – Vice-Presidentes, Acelino 
Popó, Ademir Camilo, Alex Canziani, Alice Portugal, 
Artur Bruno, Biffi, Costa Ferreira, Fátima Bezerra, Ga-
briel Chalita, Izalci, Joaquim Beltrão, Lelo Coimbra, 
Luiz Carlos Setim, Luiz Noé, Mara Gabrilli, Professor 
Setimo, Professora Dorinha Seabra Rezende, Regi-
naldo Lopes, Stepan Nercessian, Tiririca, Waldenor 
Pereira, Waldir Maranhão, Anderson Ferreira, Ariosto 
Holanda, Henrique Afonso, Nilson Leitão e Rogério 
Peninha Mendonça.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –  
Deputado Newton Lima, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO  
DEPUTADO JOÃO MATOS

O Projeto de Lei nº 2.479, de 2007, de autoria 
do Deputado Ivan Valente, dispõe sobre a divulgação 
obrigatória, pela União, do montante de tributos que 
deixou de ser recolhido aos cofres públicos a título de 
benefícios fiscais concedidos às instituições privadas, 
prestadoras de serviços educacionais, na realização 
de atividades de ensino.

Também obriga as instituições de ensino, com ou 
sem fins lucrativos, que dispõem de benefícios fiscais 
federais, a divulgar semestralmente o valor do montante 
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que deixou de recolher e o número de alunos direta-
mente atendidos, conforme disposto no art. 2º do PL.

As entidades mantenedores de ensino superior, 
nas suas diversas modalidades, cumprem diversas 
formalidades determinadas pelo Ministério da Edu-
cação, INEP, Secretaria de Ensino Superior, Receita 
Federal, tais como: i) relatório de atividades, no caso 
de entidades filantrópicas ou Beneficentes de Assis-
tência Social; ii) preenchimento de formulários, como 
o Censo da Educação Superior; iii) cadastro de docen-
tes; iv) termos de adesão ao FIES e PROUNI; v) ins-
trumentos de avaliação de curso e de IES, tanto para 
recredenciamento e reconhecimento e renovação de 
reconhecimento de cursos; vi) auditorias, declaração 
de Imposto de Renda da pessoa jurídica, entre tantas 
e outras obrigações. 

Não se pode tornar a atividade operacional da 
instituição mais importante que a educacional. O es-
forço e o trabalho de uma instituição de ensino devem 
concentrar-se no seu fim, que é educar. É preocupante 
que coordenadores, reitores, pro reitores e diretores 
estejam cada vez mais ocupados com o excesso de 
burocracia, a exemplo do se pretende com o cumpri-
mento do art. 2º da proposta do projeto de Lei. 

Ademais, é importante ressaltar que, em face 
do que ocorreu com a aplicação do ENEM, os alunos 
estão tendo prejuízo em relação ao cumprimento da 
integralização da carga horária, pois, ainda em mar-
ço e abril, a IES recebe alunos pré-selecionados pelo 
MEC. Assim, os prazos estipulados pelo PL 2479/2007 
para divulgação dos dados são absolutamente inviá-
veis, em função dos atrasos existentes por parte do 
Ministério da Educação. 

Considerando que o Estado, dispõe das informa-
ções cadastrais das Instituições de ensino, entidades 
mantenedoras e dos cursos; tem acesso ao montan-
te de isenções fiscais das entidades mantenedoras e 
dispõe de aparato de fiscalização e de arrecadação, 
cabe ao Poder Público fazer a divulgação pretendida 
no projeto de lei em tela.

Face ao exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 2.479, de 2007, com a supressão, 
na íntegra, dos art. 2º e 3º.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2010. –  
Deputado João Matos.

PROJETO DE LEI Nº 4.980-A, DE 2009 
(Do Sr. Wellington Fagundes)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre a distância 
mínima entre veículos lentos em deslo-
camento na via pública; tendo parecer da 

Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação, com substitutivo (relator: DEP. 
JAIME MARTINS).

Despacho: Às Comissoes 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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputa-
do Wellington Fagundes, altera a redação do parágrafo 
único do art. 30 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, para estabelecer que os veículos lentos, quando 
em fila, deverão manter distância mínima aproximada 
de oitenta metros entre si, para permitir que os veícu-
los que queiram ultrapassá-los possam se intercalar 
na fila com segurança. 

O autor justifica ser necessário estabelecer a 
distância mínima de oitenta metros entre os veículos 
lentos, pois eles são vistos se deslocando em filas, 
um atrás do outro, sem deixar o intervalo de espaço 
necessário à intercalação dos veículos menores que 
queiram ultrapassá-los com segurança. Dessa forma, 
obrigam os automóveis a formarem filas enormes atrás 
dos caminhões e efetuar ultrapassagens arriscadas, 
das quais podem resultar acidentes de trânsito.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O parágrafo único do artigo 30 do Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB – determina que “os veículos 
mais lentos, quando em fila, deverão manter distância 
suficiente entre si para permitir que veículos que os ul-
trapassem possam se intercalar na fila com segurança”. 
Embora o Código estabeleça essa distância mínima, 
ele não define uma infração e penalidade específica 
para os que infrigirem a regra estabelecida, o que pre-
judica a fiscalização do seu cumprimento.

A infração que mais se aproxima é a prevista no 
art. 192, que qualifica como grave, com penalidade 
de multa, a conduta de “deixar de guardar distância 
de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e 
os demais, bem como em relação ao bordo da pista, 
considerando-se, no momento, a velocidade, as con-
dições climáticas do local da circulação e do veículo”. 
Essa infração, entretanto, não se aplica apenas aos 
veículos lentos, trata-se de regramento geral de trânsi-
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to, onde todos os condutores devem manter distância 
segura do automotor que vai à sua frente.

Percebe-se, portanto, que não há no Código de 
Trânsito infração específica em relação ao descumpri-
mento da regra da distância de segurança que deve ser 
mantida pelos veículos pesados ao trafegarem em fila.

Como se pode facilmente notar, nas rodovias 
brasileiras, essa distância mínima normalmente não 
é respeitada. O que se verifica é a formação de imen-
sos comboios de caminhões, impossibilitando a reali-
zação de operações seguras de ultrapassagem pelos 
automóveis, fato que contribui para a ocorrência de 
um significativo número de acidentes de trânsito, com 
grande quantidade de mortos e feridos.

Dessa forma, entendemos que a criação, no Có-
digo de Trânsito Brasileiro, de infração e penalidade 
específicas para o tráfego em fila sem manter distân-
cia em relação ao veículo da frente promoverá uma 
melhora significativa nas condições de segurança de 
nossas rodovias, contribuindo para a redução dos ele-
vados índices de acidentes nas estradas brasileiras.

Apesar de concordamos com o mérito da matéria, 
não nos parece adequado determinar uma distância 
única para todas as situações, de forma que possam 
ser consideradas as condições da pista, do tráfego, 
da visibilidade, do clima, entre outras. Ademais, o es-
tabelecimento de uma distância exata, especialmente 
no caso de veículos em movimento, seria medida de 
difícil constatação e comprovação, o que poderia com-
prometer a eficiência da fiscalização.

Diante do exposto, nosso voto é pela APROVA-
ÇÃO, quanto ao mérito, do Projeto de Lei nº 4.980, 
de 2009, na forma do substitutivo que apresentamos 
em anexo.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2012. –  
Deputado Jaime Martins.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 4.980, DE 2009

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para estabelecer penalidade para 
os veículos lentos que deixarem de obser-
var distância mínima de segurança.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta artigo à Lei nº 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, para estabelecer penalida-
de para os veículos lentos que, ao transitarem em fila, 
deixarem de observar distância mínima de segurança.

Art. 2º A Lei nº 9.503, de 1997, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 192-A:

“Art. 192- A. Para os veículos lentos, 
quando em fila, deixarem de manter distância 
suficiente entre si, de forma a não se permitir 
que os demais veículos os ultrapassem e se 
intercalem na fila com segurança.

Infração – grave;
Penalidade – multa.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2012. –  
Deputado Jaime Martins

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 4.980/2009, com substitutivo, nos 
termos do parecer do relator, Deputado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Wa-
shington Reis – Presidente, Alexandre Santos e Hugo 
Leal – Vice-Presidentes, Alberto Mourão, Diego Andra-
de, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo Simões, 
Jaime Martins, José de Filippi, Jose Stédile, Laurez 
Moreira, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lourival 
Mendes, Lúcio Vale, Luiz Argôlo, Marinha Raupp, Má-
rio Negromonte, Milton Monti, Newton Cardoso, Renzo 
Braz, Vanderlei Macris, Zezéu Ribeiro, Zoinho, Arolde de 
Oliveira, Flaviano Melo, Lael Varella e Professor Setimo. 

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Washington Reis, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.655-A, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 
Mensagem nº 507/09 

Aviso nº 407/09 C. Civil

Dispõe sobre o ingresso, permanência 
e saída de estrangeiros no território nacio-
nal, o instituto da naturalização, as medidas 
compulsórias, transforma o Conselho Na-
cional de Imigração em Conselho Nacional 
de Migração, define infrações e dá outras 
providências; tendo parecer da Comissão de 
Turismo e Desporto, pela aprovação deste e 
do de nº 206/11, apensado, com substitutivo 
(relator: DEP. CARLOS EDUARDO CADOCA).

Despacho: Às Comissoes de Turismo 
e Desporto Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Mérito e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Turismo e 
Desporto
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I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.655, de 2009 é de autoria 
do Poder Executivo e tramita em regime de prioridade. 
Em despacho inicial, a Mesa determinou a distribuição 
da matéria para as Comissões de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, ambas para análise do mérito e, no caso 
desta última, para também apreciar a proposição nos 
termos do art. 54 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados. A proposição está sujeita à aprecia-
ção do Plenário.

Em 24/08/09, em atendimento a requerimento de 
minha autoria, o Presidente Michel Temer determinou 
a inclusão da Comissão de Turismo e Desporto en-
tre os Colegiados a deliberarem sobre a matéria. Em 
23/09/09 a Mesa deferiu a apensação do Projeto de 
Lei nº 6.007/09. Posteriormente, em atendimento ao 
Requerimento nº 6.185/10 de seu Autor, a referida pro-
posição foi retirada de tramitação. Mais recentemente, 
em 04/03/11, foi apensado o Projeto de Lei nº 206, de 
2011 de autoria do ilustre Deputado Sandes Júnior.

Na Comissão de Turismo e Desporto tivemos a 
honra de ser designados para relatar a matéria, que 
não recebeu emendas no prazo regimental.

A proposição é extensa. Tem 160 artigos dividi-
dos em nove títulos. O primeiro, “Das Disposições Pre-
liminares”, explicita o propósito da Lei, define o que é 
ser estrangeiro e os direitos que este tem. Estabelece 
grandes diretrizes para a política nacional de migra-
ção e veda-lhe algumas ocupações. Entre essas, ser 
armador, comandante ou chefe de máquinas de em-
barcações de bandeira nacional, ser proprietário de 
empresa jornalística e de radiodifusão sonora de sons 
e imagens, ser responsável pelo conteúdo editorial em 
qualquer meio de comunicação, ser prático de barras, 
portos, rios, lagos e canais, ou ser proprietário, sócio 
ou empregado de empresa de segurança privada e de 
formação de vigilantes.

O Título II trata “Dos Documentos de Viagem, 
dos Vistos e Residência e da Condição de Asilado”. 
O Título seguinte trata “Da Entrada, do Registro e da 
Saída”. O Título IV dispõe sobre a naturalização e o 
Título V cuida da repatriação e da deportação. A ex-
pulsão é objeto do Título VI e a extradição é tratada 
no Título VII. As infrações são matéria do Título VIII e 
o Título IX explicita as Disposições Finais. 

Por seu turno, o Projeto de Lei nº 206/11 prevê 
a obrigatoriedade de registro, perante o órgão compe-
tente do Poder Executivo, das pessoas que entrarem 
e saírem do território nacional, por qualquer meio de 
transporte. Preconiza-se ainda, que as informações 
registradas serão armazenadas em um banco de da-

dos disponível para consulta dos órgãos públicos dis-
criminados no regulamento.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei em análise trata de um tema 
específico em seus diversos desdobramentos: a entra-
da, permanência e saída de estrangeiros do território 
nacional. Cuidarei principalmente daqueles que mais 
diretamente têm impactos sobre o turismo. Deixarei à 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, como aliás determina o Regimento Interno desta 
Casa, as considerações sobre a maior parte dos as-
pectos tratados nesta proposição. 

Assim, entendo que são os Títulos II e III, aqueles 
que mais diretamente terão impactos sobre a ativida-
de turística, pois tratam dos documentos de viagem 
e dos vistos, assim como da entrada, do registro e da 
saída de estrangeiros que aqui vêm temporariamente.

Antes de mais nada, quero deixar registrado 
um pressuposto básico da minha análise: o turismo é 
atividade cujo desenvolvimento traz extensos bene-
fícios ao País. Tornar o Brasil mais atraente para os 
estrangeiros que queiram aqui passear e facilitar-lhes 
a vinda é, portanto, desejável. Afora essa afirmação, 
não discorrerei sobre os benefícios promovidos pela 
atividade turística, pois considero que todos os inte-
grantes desta Comissão conhecem o tema. Reiterar 
os argumentos e os números seria, portanto, ocioso.

Assim, na análise do projeto de lei em apreço, 
concentro-me nos artigos relevantes para o turismo. 
Entre eles, a questão do aumento da participação do 
capital estrangeiro nas empresas de transporte aéreo. 
Uma medida que considero relevante para aumentar a 
oferta de assentos, horários e rotas e com isso elevar 
a qualidade desse tipo de transporte em nosso país. 
Para tanto, proponho alteração ao texto do inciso V 
do art. 7º do projeto em exame.

Um outro aspecto que pretendo tratar é a ques-
tão do visto. Altero o art. 16 deste projeto, ao criar uma 
alternativa para a sua obtenção – o “visto eletrônico”. 
Trata-se de um procedimento mais moderno, baseado 
na segurança e agilidade presentes no sistema ban-
cário e eleitoral brasileiros. 

Pela proposta, deve ser preenchido e enviado 
formulário eletrônico disponível no Portal Consular do 
Ministério das Relações Exteriores. Nele constarão os 
procedimentos a serem seguidos. Pelo mesmo meio, 
o interessado no visto deverá remeter os documentos 
comprobatórios do que foi declarado, bem como pagar 
os emolumentos e taxas cobrados para o processa-
mento do pedido de visto. 
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Por motivo de segurança, a autoridade consu-
lar poderá solicitar a apresentação dos documentos 
originais e poderá requerer o envio de documentos 
adicionais. Está previsto que poderão ser baixadas 
normas visando à simplificação de procedimentos, 
inclusive devido à reciprocidade, bem como poderão 
ser incluídas regras, sem prejuízo da segurança, para 
que se obtenham vistos separados da caderneta de 
passaporte do requerente.

Acredito que, acatada pelo Congresso Nacional, 
essa proposta será sancionada pela Presidente da Re-
pública e inaugurará, em todo o mundo, a concessão 
de visto por meio eletrônico. Prática que certamente 
virá a ser adotada pela maioria das nações, pois assim 
é a lógica da globalização em que vivemos. 

Ainda no assunto “visto”, penso que o art. 19 
também merece alteração. Consta do caput, que a 
duração do visto de turismo e negócios será de cinco 
anos, “contados da primeira entrada do estrangeiro no 
Brasil.” O Poder Executivo se equivoca ao redigir desta 
forma, a sua proposta. Defendo como alternativa, que 
o prazo de validade do visto seja de até dez anos, con-
tados da data da sua concessão. Amplia-se a vigência 
do visto, mas mantém-se sob controle nacional seu 
prazo de validade. A emenda que proponho modifica 
também, o § 1º do artigo. Mantém a possibilidade de 
o Ministro de Estado das Relações Exteriores alterar 
o prazo de validade do visto, tendo em vista o interes-
se nacional. Elimina também, a exigência de fazê-lo 
sob critério de reciprocidade. Altero o § 2º do mesmo 
artigo. Objetivo ampliar para 180 dias, a permanência 
máxima de seu titular em território nacional a cada 12 
meses. Esse prazo somente será prorrogável por 30 
dias, no caso de viagem a negócios, após justificação 
do interessado e aprovação do Ministério de Relações 
Exteriores. Penso que, desta forma haverá mais tempo 
para o estrangeiro realizar reuniões e visitas técnicas, 
caso pretenda investir no Brasil.

Os vistos temporários de que trata a Seção II do 
Capítulo II são concedidos para fins de transmissão de 
conhecimento a brasileiros. Abrangem o estudante; o 
artista ou desportista; quem vem a trabalho no Brasil, 
com ou sem vínculo empregatício ou funcional; o cor-
respondente de jornal; o ministro de confissão religiosa, 
entre outros; e quem vem a tratamento de saúde. Uma 
das qualificações desses vários tipos de visto tempo-
rário é para treinamento ou capacitação profissional. 

Há que se considerar que estamos às vésperas 
da realização de grandes eventos esportivos de re-
percussão global. Acontecimentos que ampliarão as 
vitrines do Brasil para o mundo. Para bem realizá-los, 
será necessário contar com o concurso de profissionais 
de variadas especialidades. Muitos dos quais não se 

qualificam nem como artistas, nem como desportistas, 
mas virão como parte das delegações para ajudar na 
organização. Todos eles devem, também, receber vis-
tos sem burocracia. Essa a razão que leva a mudan-
ças relativas à concessão dos vistos temporários, por 
meio de alterações no inciso II do art. 21 e no art. 25.

Acredito, caros colegas, que as normas propostas 
na subseção II são simples e atenderão plenamente 
às necessidades que se farão presentes quando da 
realização da Copa das Confederações em 2013, da 
Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 
2016. Creio que devemos sempre legislar com olhos 
em nosso futuro. Muito além desses eventos. As pro-
posições facilitarão e mesmo promoverão o desenvol-
vimento do turismo em nosso país. Esse é o objetivo 
que deveremos ter, não apenas nesta Comissão, mas 
também nesta Casa e em todo o Brasil. 

A dispensa de exigência de visto temporário de 
trabalho ao marítimo que ingressar no Brasil em via-
gem de longo curso, prevista no art. 21, § 2º do projeto, 
deve ser estendida àquele que ingressar no País em 
cruzeiros marítimos pela costa brasileira. Busco, deste 
modo, suprimir o calvário burocrático que hoje aflige as 
empresas e operadoras de cruzeiros marítimos, redu-
zindo a insegurança jurídica associada à composição 
da tripulação e, portanto, contribuindo para a melhoria 
dos serviços prestados aos viajantes.

No art. 24 incluímos a autorização para o estu-
dante estrangeiro possa exercer atividade remunerada 
em regime de tempo parcial, na forma do regulamento, 
enquanto durar o curso ou o intercâmbio, mediante au-
torização prévia do Ministério do Trabalho e Emprego. 

No que tange aos ministros de confissão religiosa 
ou membros de instituto de vida consagrada e de ordem 
ou de congregação religiosa, o parágrafo único do art. 
32 impede o exercício de atividade remunerada. Não 
vejo óbice em se remunerar um religioso que venha 
ao país por exemplo, para ministrar palestras, lecionar, 
participar de projetos sociais, humanitários ou científi-
cos, ou para exercer outra atividade de transmissão de 
conhecimento em nosso país. Com essa concepção, 
alterei a redação do parágrafo único.

Quanto à proposição do ilustre Deputado Sandes 
Júnior, a considero meritória. Sugiro sua incorporação 
como um novo art. 85, ao final do Título III, com a re-
numeração dos demais dispositivos.

A bem da técnica legislativa, desdobro as alte-
rações constantes do art. 158 em dois artigos, dado 
que o art. 31 da Lei nº 10.683, de 28/05/03, vige com 
apenas dez incisos. Assim, um inciso XI, da forma 
preconizada no projeto em tela, deve ser incluído no 
dispositivo, não cabendo alterar sua redação, como 
no caso dos dois outros dispositivos de que trata refe-
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rido art. 158. Desta forma, considerando a renumera-
ção causada pela introdução de um novo art. 85, tais 
mandamentos passam a constituir os novos arts. 159 
e 160, com a renumeração adicional dos dois artigos 
restantes, perfazendo um total de 162 artigos na ver-
são final do projeto por mim oferecida.

Assim, tomo a liberdade de apresentar substitu-
tivo em anexo, que congrega as modificações acima 
referidas. 

Por todos estes motivos, voto pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 5.655, de 2009, e do Projeto de Lei 
nº 206, de 2011, na forma do substitutivo em anexo.

Sala da Comissão,     de agosto de 2012. –  
Deputado Carlos Eduardo Cadoca, Relator.

SUBSTITUTIVO AOS  
PROJETOS DE LEI No 5.655, DE 2009, 

E Nº 206, DE 2011

Dispõe sobre o ingresso, permanên-
cia e saída de estrangeiros no território 
nacional, o instituto da naturalização, as 
medidas compulsórias, transforma o Con-
selho Nacional de Imigração em Conselho 
Nacional de Migração, define infrações e 
dá outras providências 

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I 
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o ingresso e perma-
nência de estrangeiros no território nacional, a aquisição 
e efeitos da nacionalidade brasileira por naturalização, 
a repatriação, deportação, expulsão e extradição pas-
siva e ativa, transforma o Conselho Nacional de Imi-
gração em Conselho Nacional de Migração, e define 
infrações e suas sanções.

Parágrafo único. Considera-se estrangeiro todo 
aquele que não possui a nacionalidade brasileira ori-
ginária ou adquirida.

Art. 2º A aplicação desta Lei deverá nortear-se 
pela política nacional de migração, garantia dos direi-
tos humanos, interesses nacionais, sócio-econômicos 
e culturais, preservação das instituições democráticas 
e fortalecimento das relações internacionais.

Art. 3º A política nacional de migração contem-
plará a adoção de medidas para regular os fluxos mi-
gratórios de forma a proteger os direitos humanos dos 
migrantes, especialmente em razão de práticas abusi-
vas advindas de situação migratória irregular. 

Art. 4º A política imigratória objetivará, primor-
dialmente, a admissão de mão-de-obra especializada 
adequada aos vários setores da economia nacional, 
ao desenvolvimento econômico, social, cultural, cien-

tífico e tecnológico do Brasil, à captação de recursos 
e geração de emprego e renda, observada a proteção 
ao trabalhador nacional. 

Art. 5º Ao estrangeiro residente no Brasil, per-
manente ou temporário, são assegurados os direitos 
e garantias fundamentais consagrados na Constitui-
ção, em especial:

I – a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade;

II – os direitos civis e sociais reconhecidos aos 
brasileiros;

III – a liberdade de circulação no território nacional;
IV – o direito de reunir-se pacificamente, sem ar-

mas, em locais abertos ao público, independentemente 
de autorização, desde que não frustre outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
exigido prévio aviso à autoridade competente;

V – o direito de associação para fins lícitos, nos 
termos da lei;

VI – o direito à educação;
VII – o direito à saúde pública;
VIII – os direitos trabalhistas e de sindicalização, 

nos termos da lei; e
IX – o acesso à Justiça, inclusive a gratuita.
Parágrafo único. São estendidos aos estrangei-

ros, independentemente de sua situação migratória, 
observado o disposto no art. 5º, caput, da Constituição: 

I – o acesso à educação e à saúde; 
II – os benefícios decorrentes do cumprimento 

das obrigações legais e contratuais concernentes à 
relação de trabalho, a cargo do empregador; e 

III – as medidas de proteção às vítimas e às teste-
munhas do tráfico de pessoas e do tráfico de migrantes. 

Art. 6º O estrangeiro deverá comprovar sua es-
tada regular no território nacional sempre que exigido 
por autoridade policial ou seu agente.

Art. 7º É vedado ao estrangeiro, ressalvado o 
disposto em legislação específica:

I – ser armador, comandante ou chefe de máqui-
nas de embarcações de bandeira nacional;

II – ser proprietário de empresa jornalística e de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens;

III – ser responsável pelo conteúdo editorial e ativi-
dades de seleção e direção da programação veiculada 
em qualquer meio de comunicação social;

IV – obter autorização ou concessão para a ex-
ploração e aproveitamento de jazidas, minas e demais 
recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica;

V – ser proprietário ou explorador de aeronave 
brasileira, salvo na condição de sócio de empresa de 
transporte aéreo, desde que a totalidade da participa-
ção societária de estrangeiros não ultrapasse o limite 
de 49% (quarenta e nove por cento) do capital social;
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VI – ser corretor de navios, de fundos públicos, 
leiloeiro e despachante aduaneiro;

VII – ser prático de barras, portos, rios, lagos e 
canais;

VIII – adquirir, em nome próprio ou de terceiros, 
terras em região de fronteira; e

IX – ser proprietário, sócio ou empregado de em-
presa de segurança privada e de formação de vigilantes.

§ 1º A vedação prevista no inciso I não se aplica 
às embarcações de esporte, recreio, turismo, pesca 
e pesquisa.

§ 2º Ao português, no gozo dos direitos e obriga-
ções previstos no Tratado de Amizade, Cooperação e 
Consulta, aprovado pelo Decreto Legislativo no 165, 
de 30 de maio de 2001, e promulgado pelo Decreto no 
3.927, de 19 de setembro de 2001, aplicam-se somen-
te as vedações previstas nos incisos II, III, IV, VIII e IX.

Art. 8º O estrangeiro admitido no território na-
cional não pode exercer atividade político-partidária, 
sendo-lhe vedado organizar, criar ou manter associa-
ção ou quaisquer entidades de caráter político, salvo o 
português com o gozo dos direitos políticos no Brasil, 
conforme previsto no Tratado de Amizade, Coopera-
ção e Consulta.

TÍTULO II 
Dos Documentos de Viagem, dos Vistos e 

Residência e da Condição de Asilado

CAPÍTULO I 
Dos Documentos de Viagem

Art. 9º São documentos de viagem:
I – passaporte;
II – laissez-passer;
III – autorização de retorno ao Brasil;
IV – salvo-conduto;
V – cédula de identidade civil ou documento es-

trangeiro equivalente, quando admitidos em tratados, 
acordos e outros atos internacionais;

VI – certificado de membro de tripulação de trans-
porte aéreo;

VII – carteira de marítimo; e
VIII – carteira de matrícula consular.
Parágrafo único. Os documentos previstos nos 

incisos I a IV, VII e VIII são de propriedade da União, 
cabendo a seus titulares a posse direta e o uso regular.

Art. 10. Poderá ser concedido passaporte para 
estrangeiro:

I – no território nacional:

a) ao apátrida ou de nacionalidade in-
definida;

b) ao asilado ou refugiado no território 
nacional, desde que assim reconhecido pelo 
Governo brasileiro;

c) ao nacional de país que não tenha 
representação no território nacional nem seja 
representado por outro país, mediante prévia 
consulta ao Ministério das Relações Exteriores;

d) ao estrangeiro comprovadamente des-
provido de qualquer documento de identidade 
ou de viagem e que não tenha como compro-
var sua nacionalidade; e

e) ao estrangeiro regularmente registra-
do no Brasil e que necessite deixar o território 
nacional e a ele retornar, nos casos em que 
não disponha de documento de viagem; 

II – no exterior:

a) ao apátrida ou de nacionalidade in-
definida;

b) ao cônjuge, viúvo ou viúva de brasileiro 
que tenha perdido a nacionalidade originária 
em virtude de casamento; e

c) ao estrangeiro regularmente registrado 
no Brasil e que necessite ingressar no território 
nacional, nos casos em que não disponha de 
documento de viagem válido, ouvido o Minis-
tério da Justiça.

Art. 11. Poderá ser concedido passaporte diplo-
mático ou de serviço ao cônjuge ou companheiro de 
funcionário da carreira diplomática, a critério do Minis-
tério das Relações Exteriores.

Art. 12. A concessão de passaporte não confere 
a nacionalidade brasileira ao seu portador.

Art. 13. Poderá ser adotado o documento de via-
gem para refugiados, instituído pela Convenção relativa 
ao Estatuto dos Refugiados, de 28 de julho de 1951, 
aprovado pelo Decreto Legislativo no 11, de 7 de julho 
de 1960, e promulgado pelo Decreto no 50.215, de 28 
de janeiro de 1961.

Art. 14. O laissez-passer poderá ser concedido, 
no Brasil ou no exterior, ao estrangeiro portador de do-
cumento de viagem emitido por governo não reconheci-
do pelo Governo brasileiro ou não válido para o Brasil.

Parágrafo único. A concessão, no exterior, de 
laissez-passer a estrangeiro registrado no Brasil como 
permanente, temporário, asilado ou refugiado, depen-
derá de consulta prévia ao Ministério da Justiça.

CAPÍTULO II 
Dos Vistos

Art. 15. Os vistos para ingresso e permanência 
no território nacional são os seguintes:

I – de turismo e negócios;
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II – temporário;
III – permanente;
IV – diplomático;
V – oficial; e
VI – de cortesia.
Parágrafo único. Os requisitos para a obtenção 

dos vistos serão fixados em regulamento.
Art. 16. Os vistos de que trata o art. 15 serão 

concedidos pelas missões diplomáticas brasileiras e 
repartições consulares de carreira, bem como pelos 
consulados honorários quando autorizados pelo Mi-
nistério das Relações Exteriores.

§ 1º Nos casos previstos no inciso I, o estrangei-
ro terá a opção de solicitar e receber o visto por meio 
eletrônico, conforme regulamento.

§ 2° As solicitações do visto de que trata o § 2º 
serão processadas pelo Sistema Consular Integrado 
do Ministério das Relações Exteriores, na forma dis-
ciplinada pelo Poder Executivo.

§ 3º Para a obtenção de visto por meio eletrônico 
o estrangeiro deverá:

I – preencher e enviar formulário eletrônico dis-
ponível no Portal Consular do Ministério das Relações 
Exteriores.

II – apresentar, por meio eletrônico, os documen-
tos solicitados para comprovar o que tiver sido decla-
rado no requerimento.

III – pagar os emolumentos e taxas cobrados 
para processamento do pedido de visto.

IV – seguir o rito procedimental previsto nas nor-
mas do Manual do Serviço Consular e Jurídico.

§ 4º – A autoridade consular brasileira poderá 
solicitar a apresentação dos originais dos documentos 
para dirimir dúvidas, bem como solicitar documentos 
adicionais para a instrução do pedido. 

§ 5º – O Ministério das Relações Exteriores po-
derá editar normas visando a:

I – simplificar procedimentos, por reciprocidade 
ou por outros motivos que julgar pertinentes;

II – sem prejuízo da segurança do sistema e de 
outras cominações legais cabíveis, incluir regras para 
obtenção de vistos fisicamente separados da cader-
neta de passaporte do requerente.

§ 6º – O estrangeiro que fornecer informações 
falsas, ou descumprir as regras previstas nos §§ 3º 
e 4º e nas demais normas legais pertinentes, estará 
sujeito às penalidades previstas nos Artigos 150, 151, 
152, 153 e 154 desta Lei, sem prejuízo de outras co-
minações legais cabíveis.

Art. 17. O apátrida, para obtenção do visto, de-
verá apresentar prova oficial de que poderá regressar 
ao país de residência ou de procedência, ou ingressar 

em outro país, salvo impedimento reconhecido pelo 
Ministério das Relações Exteriores.

SEÇÃO I 
Do Visto de Turismo e Negócios

Art. 18. O visto de turismo e negócios poderá ser 
concedido ao estrangeiro que venha ao Brasil em ca-
ráter recreativo, de visita ou a negócios.

§1º Poderá ser estabelecida, mediante acordo 
internacional, a dispensa recíproca do visto de turismo 
e negócios, que observará o prazo de estada fixado 
nesta Lei.

§ 2º Poderá ser dispensada, por ato do Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, a exigência do 
visto de turismo e negócios ao nacional de país que 
confira a brasileiro idêntico tratamento.

§ 3º Os Ministérios das Relações Exteriores e 
da Justiça poderão, em ato conjunto, dispensar unila-
teralmente a exigência do visto de turismo e negócios 
quando o interesse nacional assim o recomendar.

Art. 19. O prazo de validade do visto de turismo e 
negócios será de até 10 (dez) anos, contados da data 
de sua concessão. 

§ 1º O prazo de que trata o caput poderá ser 
alterado, por portaria do Ministro de Estado das Rela-
ções Exteriores, tendo em vista o interesse nacional.

§ 2º O visto de turismo e negócios permitirá múl-
tiplas entradas no Brasil, com estada de até 180 (cento 
e oitenta) dias a cada 12 (doze) meses.

§ 3º O prazo de que trata o § 2º é prorrogável por 
até 30 dias, no caso de viagem a negócios, mediante 
requerimento justificado e aprovação do Ministério de 
Relações Exteriores.

Art. 20. O visto de turismo e negócios não admite 
o exercício de atividade remunerada ou vínculo empre-
gatício no Brasil, ressalvado o pagamento de ajuda de 
custo, diárias ou despesas de viagem.

SEÇÃO II 
Do Visto Temporário

Art. 21. O visto temporário poderá ser concedido 
ao estrangeiro nas seguintes categorias:

I – estudo;
II – artista e desportista, inclusive trabalhadores 

temporários em eventos esportivos ou artísticos de 
nível internacional;

III – trabalho, com ou sem vínculo empregatício 
ou funcional no Brasil; 

IV – correspondente de jornal, revista, rádio, te-
levisão ou agência estrangeira de notícias;

V – ministro de confissão religiosa ou membro 
de instituto de vida consagrada e de ordem ou de con-
gregação religiosa; ou
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VI – para tratamento de saúde.
§ 1º O visto temporário de que trata o inciso III do 

caput abrangerá, dentre outras atividades:
I – treinamento ou capacitação profissional; 
II – assistência técnica ou transferência de tec-

nologia; 
III – pesquisa; 
IV – trabalho marítimo ou de técnico embarcado; 
V – trabalho voluntário; 
VI – administrador, gerente, diretor ou executivo 

de sociedade, de grupo ou de conglomerado econô-
mico, de fundação e de entidade sem fins lucrativos; e

VII – professor, técnico ou cientista aprovado em 
concurso público em instituição pública de ensino ou 
de pesquisa científica e tecnológica.

§ 2º Não se exigirá o visto temporário de que 
trata o inciso III do caput ao marítimo que ingressar 
no Brasil em viagem de longo curso ou em cruzeiros 
marítimos pela costa brasileira, bastando a apresen-
tação da carteira internacional de marítimo ou docu-
mento de viagem válido.

SUBSEÇÃO I 
Do Visto de Estudo

Art. 22. O visto de estudo destina-se ao estran-
geiro que venha cursar ensino fundamental, médio, 
graduação ou pós-graduação, para realizar intercâmbio 
de estudo ou cultural ou especialização profissional. 

§ 1º O visto de estudo poderá ser concedido por 
até um ano, admitida prorrogação enquanto durar o 
curso ou o intercâmbio, mediante prova de aproveita-
mento, relatório de atividades ou garantia de matrícula, 
vedada a transformação em permanente. 

§ 2º No caso de intercâmbio cultural, não pode-
rá o estrangeiro ser remunerado por fonte nacional ou 
estabelecer vínculo empregatício no País. 

§ 3º O visto de estudo para especialização pro-
fissional destina-se ao estrangeiro que, no período 
de 12 (doze) meses após a conclusão da graduação 
ou pós-graduação, pretender desenvolver habilidades 
específicas. 

§ 4º Admite-se a prorrogação do visto de estudo 
por até 6 (seis) meses a contar da conclusão do curso 
para as providências necessárias à diplomação.

§ 5º O visto de estudo poderá ser concedido até 1 
(um) ano antes do início do curso, desde que compro-
vada pelo estrangeiro a necessidade de aprendizado 
do idioma português.

Art. 23. O visto de estudo permanecerá válido 
na hipótese de mudança de curso ou de instituição de 
ensino, ficando sua prorrogação condicionada à apre-
sentação de justificativa da referida mudança.

Art. 24. O titular do visto de estudo poderá exercer 
atividade remunerada em regime de tempo parcial, na 
forma do regulamento, enquanto durar o curso ou o 
intercâmbio, mediante autorização prévia do Ministério 
do Trabalho e Emprego.

SUBSEÇÃO II 
Do Visto de Artista ou Desportista ou  

Trabalhador em Eventos Esportivos ou  
Artísticos de Nível Internacional

Art. 25. O visto de artista ou desportista ou tra-
balhador em eventos esportivos ou artísticos de nível 
internacional destina-se ao estrangeiro que ingresse 
no Brasil para trabalhar ou se apresentar em eventos 
esportivos ou artísticos de nível internacional, vedado 
o estabelecimento de vínculo empregatício, ressalva-
do o recebimento de cachê, ajuda de custo, prêmio ou 
participação em venda de ingressos.

Parágrafo único. O visto a que se refere o ca-
put será concedido por até 90 (noventa) dias, admi-
tida 1 (uma) prorrogação, desde que não ultrapasse 
180 (cento e oitenta) dias de estada no período de 12 
(doze) meses.

SUBSEÇÃO III 
Do Visto de Trabalho

Art. 26. O visto temporário de trabalho sem vín-
culo empregatício poderá ser concedido ao estrangei-
ro que venha ao Brasil para o exercício de atividade 
laboral, pelo prazo de até 1 (um) ano, prorrogável por 
igual período, desde que comprovada a necessidade 
do trabalho do estrangeiro no Brasil, conforme o dis-
posto em regulamento.

§ 1º O visto de que trata este artigo não admite o 
estabelecimento de vínculo empregatício no Brasil, o 
exercício de atividade remunerada por fonte brasileira 
e a sua transformação em permanente, sem prejuízo 
da concessão de outro visto ou autorização de resi-
dência na forma desta Lei.

§ 2º Em situação de emergência, a critério da 
autoridade consular, o visto de que trata o caput po-
derá ser concedido pelo prazo improrrogável de 60 
(sessenta) dias, bastando demonstrar situação fortuita 
que coloque em risco iminente a vida, o meio ambien-
te, acarrete danos ao patrimônio ou que tenha gerado 
ou possa gerar interrupção da produção ou da pres-
tação de serviço.

§ 3º A concessão do visto de que trata o caput 
dependerá de prévia autorização do Ministério do Tra-
balho e Emprego, ressalvadas as situações previstas 
em regulamento. 

Art. 27. O visto de trabalho com vínculo empre-
gatício ou funcional será concedido por até 2 (dois) 
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anos e dependerá de prévia autorização do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego, satisfeitas as exigências 
estabelecidas em regulamento. 

§ 1º O Ministério do Trabalho e Emprego poderá 
autorizar o trabalho no Brasil de dependente do titu-
lar de visto de trabalho com vínculo empregatício ou 
funcional, satisfeitas as exigências estabelecidas em 
regulamento.

§ 2º Na hipótese do professor, técnico ou cientista 
aprovado em concurso público em instituição pública 
de ensino ou de pesquisa científica e tecnológica no 
Brasil, o visto temporário será concedido até o prazo 
de aquisição da estabilidade, quando poderá ser trans-
formado em permanente.

Art. 28. O visto de trabalho com vínculo empre-
gatício admitirá uma única prorrogação e poderá ser 
transformado em permanente pelo Ministério da Jus-
tiça, mediante justificativa da necessidade da perma-
nência do estrangeiro no País, e prévia manifestação 
do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Art. 29. O estrangeiro admitido na condição de 
temporário, com vínculo empregatício, estará vincula-
do aos termos do contrato que ensejou a concessão 
do visto.

§ 1º Qualquer alteração do contrato ou exercício 
de atividades distintas ou mudança de empregador, 
mesmo em caso de fusão, incorporação, cisão, trans-
formação ou agrupamento empresarial, dependerá de 
manifestação do Ministério do Trabalho e Emprego, nos 
termos estabelecidos em regulamento. 

§ 2º É admitido o exercício concomitante de fun-
ção de dirigente em empresas do mesmo grupo ou 
conglomerado econômico, nos termos fixados em re-
gulamento. 

Art. 30. A prorrogação do visto de trabalho de 
que trata o inciso III do caput do art. 21 será indefe-
rida se implicar situação que caracterize substituição 
indevida da mão-de-obra nacional, ouvido o Ministério 
do Trabalho e Emprego.

SUBSEÇÃO IV 
Do Visto de Correspondente de Notícias

Art. 31. O visto de correspondente de jornal, revis-
ta, rádio, televisão ou agência estrangeira de notícias 
será concedido por até 4 (quatro) anos, prorrogáveis 
enquanto o estrangeiro permanecer na atividade de 
correspondente. 

Parágrafo único. O visto de que trata o caput não 
admite o estabelecimento de vínculo empregatício no 
Brasil, o exercício de atividade remunerada por fonte 
brasileira e a transformação em permanente, sem pre-
juízo da concessão de outro visto ou autorização de 
residência na forma desta Lei.

SUBSEÇÃO V 
Do Visto de Ministro de Confissão Religiosa

Art. 32. O visto de ministro de confissão religiosa 
ou membro de instituto de vida consagrada e de ordem 
ou de congregação religiosa poderá ser concedido por 
até 4 (quatro) anos, prorrogáveis enquanto durar a 
missão no Brasil e transformado em permanente pelo 
Ministério da Justiça, a qualquer tempo, após trans-
corrido o prazo da primeira prorrogação, desde que 
devidamente justificado o pedido.

Parágrafo único. Ao titular do visto a que se refere 
o caput é autorizado o exercício de atividade remune-
rada nas seguintes hipóteses:

I – magistério;
II – participação como palestrante, de seminá-

rios, congressos ou outros eventos de difusão de co-
nhecimento;

III – participação em projetos de cunho social, 
humanitário ou científico vinculados a instituições de 
ensino reconhecidas pelo Governo brasileiro;

IV – consultoria em sua área de atuação profis-
sional, a empresas públicas ou privadas.

SUBSEÇÃO VI 
Do Visto para Tratamento de Saúde

Art. 33. O visto para tratamento de saúde po-
derá ser excepcionalmente concedido por até 1 (um) 
ano, ouvido o Ministério da Saúde, extensivo a 1 (um) 
acompanhante, admitindo-se a prorrogação enquanto 
durar o tratamento.

§ 1º A concessão de que trata o caput é exclusi-
va para tratamento de caráter privado, sendo vedada 
a utilização de recursos do Sistema Único de Saúde.

§ 2º Ao detentor do visto a que se refere o caput 
é vedado o exercício de atividade remunerada.

SEÇÃO III 
Do Visto Permanente

Art. 34. O visto permanente poderá ser concedido 
ao estrangeiro que pretenda fixar-se definitivamente no 
Brasil, satisfeita uma das seguintes condições:

I – possuir descendente brasileiro, residente no 
Brasil, que esteja sob sua guarda e dependência eco-
nômica;

II – tiver perdido a nacionalidade brasileira, não 
quiser ou não puder readquiri-la, ou por ela não qui-
ser optar;

III – tiver notório conhecimento em sua área de 
atuação profissional e puder prestar serviços relevan-
tes ao Brasil; 

IV – comprovar o recebimento de recursos de 
origem lícita, provenientes de seu país de nacionali-
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dade ou de origem, suficientes para prover seu sus-
tento no Brasil; 

V – realizar investimento produtivo que contemple 
empregos diretos em número satisfatório, considerada 
a localidade do empreendimento no Brasil, e promo-
va, de maneira direta ou indireta, o desenvolvimento 
econômico, social ou tecnológico do local onde for 
instalado; ou

VI – tiver residido no Brasil como permanente e 
perdido essa condição em razão de ausência do País 
justificada por estudos de graduação ou pós-gradua-
ção, treinamento profissional, atividade de pesquisa ou 
atividade profissional a serviço do Governo brasileiro.

§ 1º A exigência de guarda prevista no inciso I 
poderá ser substituída por comprovação de pagamento 
de pensão alimentícia judicialmente fixada e acompa-
nhamento da criação e educação do descendente bra-
sileiro por meio do efetivo exercício do direito de visita. 

§ 2º No caso previsto no inciso I, o visto perma-
nente poderá ser cancelado a qualquer tempo se veri-
ficado o abandono material do descendente brasileiro 
ou se o estrangeiro não promover o efetivo acompa-
nhamento de sua criação e educação.

§ 3º No caso do inciso III, o visto será concedido 
mediante prévia manifestação do órgão governamental 
competente na área de atuação do estrangeiro, nos 
termos do regulamento. 

§ 4º Na hipótese do inciso V, o visto dependerá 
de prévia autorização do Ministério do Trabalho e Em-
prego, ouvido, sempre que necessário, o órgão compe-
tente pelo setor em que seja efetivado o investimento. 

SEÇÃO IV 
Dos Vistos Diplomático, Oficial e de Cortesia

Art. 35. Os vistos diplomático, oficial e de corte-
sia serão concedidos, prorrogados ou dispensados 
pelo Ministério das Relações Exteriores, na forma do 
regulamento.

§ 1º O visto diplomático ou oficial poderá ser 
transformado em residência temporária ou permanente, 
ouvido o Ministério das Relações Exteriores, median-
te o preenchimento das condições para a concessão 
da residência.

§ 2º A transformação do visto diplomático ou oficial 
em temporário ou permanente importará na cessação 
de todas as prerrogativas, privilégios e imunidades de-
correntes daqueles vistos.

Art. 36. O portador de visto diplomático, oficial ou 
de cortesia somente poderá ser remunerado por Esta-
do estrangeiro, organização ou agência internacional 
de caráter intergovernamental com representação no 
Brasil, salvo o disposto em acordo internacional que 
contenha cláusula específica sobre o assunto.

Art. 37. O empregado portador de visto de cor-
tesia somente poderá exercer atividade remunerada 
para a missão, organização ou pessoa, em nome de 
Estado estrangeiro pela qual foi contratado.

Parágrafo único. A missão, organização ou pes-
soa, em nome de Estado estrangeiro, é responsável 
pela saída do empregado do território nacional, no pra-
zo de 30 (trinta) dias, contados da data em que cessar 
o vínculo empregatício.

Art. 38. Ao titular de quaisquer dos vistos referi-
dos nesta Seção não se aplica o disposto na legislação 
trabalhista brasileira.

Art. 39. Os vistos definidos nesta Lei poderão 
ser transformados em oficial ou diplomático pelo Mi-
nistério da Justiça, após consultado o Ministério das 
Relações Exteriores.

CAPÍTULO III 
Da Autorização de Residência

Art. 40. A autorização de residência, temporária 
ou permanente, poderá ser concedida pelo Ministério 
da Justiça, ao estrangeiro que se encontrar no País 
em situação migratória regular ou irregular, desde que 
atenda aos requisitos para a concessão de um dos 
vistos de que tratam os arts. 21 e 34.

Art. 41. Além dos casos previstos no art. 21, a 
residência temporária poderá ser concedida nas se-
guintes hipóteses:

I – ao estrangeiro que possua cônjuge brasileiro 
ou cônjuge estrangeiro residente, do qual não esteja 
separado de fato ou de direito, ou que comprove união 
estável com brasileiro ou estrangeiro residente, sem 
distinção de sexo; 

II – ao ascendente ou descendente de estrangei-
ro temporário, desde que demonstrada a necessidade 
efetiva de amparo por parte deste; ou

III – ao irmão, neto ou bisneto quando órfão, sol-
teiro, menor de 18 (dezoito) anos ou, de qualquer idade, 
quando comprovada a impossibilidade de provimento 
do próprio sustento e a necessidade de amparo por 
estrangeiro temporário.

§ 1º No caso previsto no inciso I, será concedi-
da residência temporária de 3 (três) anos, permitido 
o trabalho remunerado, findos os quais poderá ser 
transformada em permanente caso persistam as con-
dições que autorizaram a concessão da residência 
temporária no País. 

§ 2º Nos casos dos incisos II e III a residência 
temporária ficará vinculada ao visto do titular.

§ 3º A concessão da residência temporária para 
trabalho dependerá de prévia manifestação do Minis-
tério do Trabalho e Emprego.
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Art. 42. O Ministério da Justiça poderá conceder 
residência temporária ao estrangeiro, vítima de tráfi-
co de pessoas, independentemente de sua situação 
migratória.

§ 1º A residência temporária será concedida por 
até 1 (um) ano. 

§ 2º No caso da vítima que colaborar efetiva e 
voluntariamente com a investigação ou o processo cri-
minal, a residência temporária poderá ser prorrogada, 
por igual período, enquanto durar o feito, podendo ser 
transformada em permanente.

§ 3º A colaboração de que trata o § 2º será for-
malizada pela autoridade policial, judicial ou Ministério 
Público, ex officio ou a pedido do Ministério da Justiça. 

§ 4º Caso o estrangeiro dispense a residência 
temporária ou permanente, será assegurado o seu 
retorno ao país de origem, de residência ou a outro 
país que consinta em recebê-lo.

§ 5º A vítima do tráfico de pessoas, em situação 
migratória irregular, não será responsabilizada pelas 
infrações administrativas previstas nesta Lei, nem será 
deportada ou repatriada.

Art. 43. Além dos casos previstos no art. 34, a 
autorização de residência permanente poderá ser con-
cedida nas seguintes situações: 

I – ao estrangeiro que tenha perdido essa condi-
ção de permanente em razão de ausência do País por 
motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente 
comprovado;

II – ao estrangeiro cientista, professor ou pesqui-
sador, nomeado em virtude de concurso público, após 
sua aprovação em estágio probatório;

III – ao ascendente de estrangeiro permanente, 
desde que demonstrada a dependência econômica ou 
a necessidade efetiva de amparo;

IV – ao descendente de estrangeiro permanente 
que esteja sob sua guarda e dependência econômica ou 
quando comprovada a necessidade efetiva de amparo; 

V – ao irmão, neto ou bisneto quando órfão, soltei-
ro, menor de 18 (dezoito) anos, ou, de qualquer idade, 
quando comprovada a impossibilidade de provimento 
do próprio sustento e a necessidade de amparo por 
estrangeiro permanente ou brasileiro; ou

VI – ao portador de visto diplomático ou oficial 
quando da aposentadoria no exercício das funções 
no Brasil.

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Gerais Sobre os 

 Vistos e a Residência

Art. 44. É vedada ao estrangeiro detentor de visto, 
temporário ou permanente, a concessão de autoriza-

ção de residência amparada em requisito idêntico ao 
que ensejou a concessão do visto.

Parágrafo único. Na hipótese de vencimento do 
visto, temporário ou permanente, caberá ao estran-
geiro requerer sua prorrogação ou transformação, na 
forma desta Lei. 

Art. 45. A concessão do visto permanente ou da 
residência permanente para investidor estrangeiro de 
que trata o art. 34, inciso V, poderá, excepcionalmente, 
ser condicionada ao exercício de atividade certa por 
prazo não superior a 3 (três) anos, contado da data 
de entrada do estrangeiro no País ou da concessão 
de residência permanente.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput 
não poderá o estrangeiro mudar de atividade, salvo 
autorização prévia do Ministério da Justiça, após ou-
vido o Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 46. Do despacho que indeferir a prorrogação 
do prazo de estada no País, a concessão de residên-
cia ou a transformação de visto ou residência caberá 
pedido de reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da publicação do ato no Diário Oficial.

Art. 47. O estrangeiro estará em situação mi-
gratória regular no País enquanto tramitar pedido de 
prorrogação de prazo de estada, de concessão de re-
sidência ou de transformação de visto ou residência 
feito perante o Ministério da Justiça.

Art. 48. Ao estrangeiro portador de visto de traba-
lho, com ou sem vínculo empregatício ou funcional, ou 
residência equivalente, é permitida a inscrição temporá-
ria em entidade fiscalizadora de exercício de profissão 
regulamentada, nos termos da legislação específica.

Art. 49. As disposições desta Lei voltadas para 
a concessão de visto aplicam-se à autorização de re-
sidência.

Art. 50. Pela concessão de visto cobrar-se-ão 
taxas consulares, observado o disposto no art. 158, 
ressalvados:

I – os previstos em acordos que concedam gra-
tuidade;

II – os vistos diplomático, oficial ou de cortesia; e
III – os vistos de turismo e negócios e os vistos 

temporários, se concedidos a titulares de passaporte 
diplomático ou de serviço, em caso de reciprocidade 
de tratamento.

Art. 51. Pela concessão de residência temporá-
ria ou permanente e de autorização de trabalho para 
estrangeiro serão cobradas as correspondentes taxas, 
em valores fixados em regulamento, observado o dis-
posto no art. 158. 

Art. 52. O visto e a autorização de residência são 
individuais, podendo, por reunião familiar, estender-
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-se aos dependentes legais de seu titular, na forma 
do regulamento.

Parágrafo único. Aos dependentes de titulares 
de quaisquer vistos temporários é vedado o exercício 
de atividade remunerada, ressalvado o disposto no § 
1º do art. 27.

Art. 53. Os dependentes a que se refere o inciso 
III do art. 41 e o inciso V do art. 43 serão assim con-
siderados até o ano calendário em que completarem 
24 (vinte e quatro) anos, desde que estejam inscritos 
em cursos de graduação ou pós-graduação.

Art. 54. Em caso de estada irregular, o pedido de 
residência temporária ou permanente será recebido 
mediante pagamento de multa.

Art. 55. A posse ou propriedade de bens no Bra-
sil não confere ao estrangeiro o direito de obter visto 
de qualquer natureza ou autorização de residência no 
território nacional.

CAPÍTULO V 
Da Condição de Asilado

Art. 56. O asilo político, que se constitui em ato 
discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou 
territorial, e será outorgado como instrumento de pro-
teção à pessoa.

§ 1º O asilo diplomático será concedido pela re-
partição diplomática brasileira e o asilo territorial, pelo 
Ministério da Justiça.

§ 2º O asilo poderá ser prorrogado pelo Ministé-
rio da Justiça, desde que persistam as condições que 
ensejaram a sua concessão.

Art. 57. A concessão do asilo diplomático não 
assegura ao estrangeiro o direito ao asilo territorial.

Art. 58. O estrangeiro, admitido no território na-
cional na condição de asilado político, ficará sujeito, 
além dos deveres impostos pelo direito internacional, 
ao cumprimento das disposições da legislação vigente 
e outras condições que o Governo brasileiro fixar, sob 
pena de cancelamento do asilo.

Art. 59. A saída do asilado do País sem prévia 
autorização do Ministério da Justiça implica renúncia 
ao asilo e impede o reingresso nessa condição.

TÍTULO III 
Da Entrada, do Registro e da Saída

CAPÍTULO I 
Da Entrada

Art. 60. A entrada do estrangeiro no território na-
cional far-se-á somente pelos locais onde houver fis-
calização dos órgãos competentes dos Ministérios da 
Justiça, da Fazenda e, quando for o caso, da Saúde e 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 61. Para a entrada do estrangeiro no território 
nacional será exigido visto concedido na forma desta 
Lei, ressalvadas as exceções previstas em lei ou tra-
tados internacionais.

Parágrafo único. O estrangeiro sem o respectivo 
visto poderá, em situações excepcionais, ter sua en-
trada condicional autorizada pelo Ministério da Justiça, 
na forma do regulamento, sem prejuízo da responsa-
bilidade do seu transportador. 

Art. 62. A empresa transportadora deverá verificar 
a documentação exigida do estrangeiro por ocasião do 
seu embarque no exterior, ficando aquela responsável 
pela retirada do estrangeiro no caso de irregularidade 
verificada na ocasião de sua chegada, sem prejuízo 
da aplicação do disposto no art. 150, incisos VII e VIII. 

Art. 63. O transportador ou seu agente respon-
derá, a qualquer tempo, pela manutenção e demais 
despesas do passageiro em trânsito ou do tripulante 
que não estiver presente por ocasião da saída do meio 
de transporte, bem como pela retirada do mesmo do 
território nacional. 

Art. 64. O estrangeiro procedente do exterior não 
poderá afastar-se do local de entrada e inspeção sem 
a realização do devido controle migratório.

Art. 65. Não poderá ser resgatado no Brasil o 
bilhete de viagem do estrangeiro que tenha ingres-
sado no território nacional na condição de turista ou 
a negócios, salvo mediante prévia autorização do Mi-
nistério da Justiça. 

CAPÍTULO II 
Dos Impedimentos

Art. 66. Não se concederá visto ou residência 
ou não se permitirá a entrada no País do estrangeiro:

I – condenado ou processado em outro país por 
crime doloso, passível de extradição segundo a lei 
brasileira;

II – considerado nocivo ao interesse nacional;
III – expulso do País, salvo se a expulsão tiver 

sido revogada;
IV – menor de 18 (dezoito) anos, desacompanha-

do do responsável legal ou sem a sua autorização ex-
pressa, conforme previsto em legislação específica; ou

V – portador de documento falsificado ou sem 
documento válido para entrada.

§ 1º No caso previsto no inciso I, poderá ser con-
cedido visto àquele que comprovar reabilitação judicial 
ou instituto equivalente, ouvido o Ministério da Justiça.

§ 2º A recusa baseada no inciso II é de compe-
tência do Ministério da Justiça e deverá ser devida-
mente motivada.

Art. 67. A concessão de visto e a autorização de 
residência configuram mera expectativa de direito, po-
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dendo a entrada, a estada ou o registro do estrangeiro 
ser obstado nos termos desta Lei. 

Art. 68. A empresa transportadora responde pela 
retirada do menor de 18 (dezoito) anos que esteja de-
sacompanhado do responsável legal ou sem a sua 
autorização expressa, conforme previsto em legisla-
ção específica.

Parágrafo único. Na impossibilidade da retirada 
imediata do menor de 18 (dezoito) anos, o Ministério 
da Justiça poderá permitir a sua entrada condicional 
mediante termo de responsabilidade, firmado pelo re-
presentante da empresa transportadora, que lhe as-
segure a manutenção, fixados o prazo de estada e o 
local em que deva permanecer.

Art. 69. A atuação de estrangeiros em área consi-
derada estratégica e a concessão de visto ou residência 
para essa finalidade dependerão de prévia autorização 
dos órgãos competentes, mediante a apresentação de 
estudo e projeto que defina a atividade a ser desenvol-
vida, considerados os interesses nacionais.

§ 1º Em se tratando da região da Amazônia Legal, 
áreas indígenas, homologadas ou não, áreas ocupadas 
por quilombolas ou por comunidades tradicionais, a 
atuação de estrangeiros, vinculados ou não a pessoas 
jurídicas de direito privado, estrangeiras ou financiadas 
por capital estrangeiro, será precedida de autorização 
específica, conforme o caso, do Ministério da Justiça, 
do Ministério da Defesa ou da Secretaria-Executiva do 
Conselho de Defesa Nacional, por prazo determinado, 
sujeito a prorrogação.

§ 2º Constatada a ausência de autorização de 
que trata este artigo ou o exercício de atividade in-
compatível ou desvirtuada da autorização concedida, 
o estrangeiro terá o seu visto ou residência cancelado 
e será retirado do País, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.

CAPÍTULO III 
Do Registro

Art. 70. O estrangeiro admitido na condição de 
temporário, exceto em relação ao inciso II do caput 
do art. 21, de permanente ou de asilado é obrigado a 
proceder sua identificação e registro no Ministério da 
Justiça, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à entra-
da ou concessão do asilo, observadas as disposições 
regulamentares. 

§ 1º O registro do estrangeiro que tiver obtido a 
prorrogação do prazo de permanência, a residência ou 
a transformação do seu visto para permanente deverá 
ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
publicação do respectivo ato no Diário Oficial. 

§ 2º No caso de descumprimento do disposto 
neste artigo o estrangeiro poderá requerer ao Minis-

tério da Justiça, fundamentadamente, no prazo de 90 
(noventa) dias, a reabertura do prazo para efetivação 
do registro.

§ 3º O estrangeiro admitido na condição de tem-
porário, cujo prazo de validade do visto não ultrapas-
se 90 (noventa) dias, fica desobrigado de se registrar 
perante o Ministério da Justiça. 

Art. 71. O titular de visto diplomático, oficial ou de 
cortesia, acreditado junto ao Governo brasileiro, deve-
rá registrar-se no Ministério das Relações Exteriores.

§ 1º O titular de visto de que trata o caput, não 
acreditado junto ao Governo brasileiro, deverá proce-
der ao registro somente se o prazo de estada no País 
for superior a 90 (noventa) dias.

§ 2º O estrangeiro titular de passaporte diplomáti-
co, oficial ou de serviço que ingresse no País mediante 
acordo de dispensa de visto deverá proceder ao regis-
tro mencionado no caput sempre que sua estada no 
Brasil for superior a 90 (noventa) dias.

Art. 72. Ao estrangeiro registrado será fornecido 
documento de identidade.

§ 1º A emissão de documento de identidade, 
salvo nos casos de titular de visto diplomático, oficial 
e de cortesia está sujeita ao pagamento de taxa, cujo 
valor será fixado em regulamento. 

§ 2º O documento de identidade do estrangei-
ro temporário terá a validade prevista no visto ou na 
concessão da residência temporária, podendo ser re-
novado por ocasião da prorrogação.

Art. 73. Ao nacional de país limítrofe, domicilia-
do em área contígua ao território nacional, poderá ser 
concedido documento especial de identidade que o 
caracterize como fronteiriço. 

§ 1º A concessão do documento mencionado 
no caput observará os interesses do Brasil e a de-
fesa do Estado, devendo a sua concessão ser con-
dicionada à reciprocidade de tratamento ou acordo 
internacional.

§ 2º O documento especial de identidade outor-
gará, apenas nos limites do município contíguo, direito 
de ingresso, livre trânsito, residência, estudo e trabalho.

§ 3º O documento referido no caput não confere 
ao estrangeiro o direito de circulação fora dos limites 
territoriais dos municípios contíguos.

Art. 74. O estrangeiro registrado é obrigado a 
comunicar ao Ministério da Justiça a mudança do seu 
domicílio ou residência, no prazo de 30 (trinta) dias 
seguintes à sua efetivação.

Art. 75. O estrangeiro que adquirir nacionalidade 
diversa da constante do registro previsto no art. 70 de-
verá, no prazo de 90 (noventa) dias, requerer a aver-
bação da nova nacionalidade em seus assentamentos.
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Seção I 
Da Alteração de Assentamentos

Art. 76. O nome do estrangeiro, constante do re-
gistro de que trata o art. 70, poderá ser alterado pelo 
Ministério da Justiça, caso:

I – esteja comprovadamente errado;
II – tenha sentido pejorativo ou exponha o titular 

ao ridículo; ou
III – seja de pronunciação ou compreensão difí-

ceis e possa ser traduzido ou adaptado à prosódia da 
língua portuguesa.

§ 1º O pedido de alteração de nome deverá ser 
instruído com certidões dos cartórios de distribuição 
de ações cíveis e criminais, de protesto de títulos, da 
fazenda pública e outros documentos previstos em 
regulamento.

§ 2º Os erros materiais no registro serão corri-
gidos de ofício.

Art. 77. Para efeitos desta Lei, considera-se:
I – tradução, a transposição do nome estrangeiro 

para o idioma português; e
II – adaptação, o acréscimo de um prenome bra-

sileiro ao nome estrangeiro, vedada a supressão ou 
inversão do pré-nome ou nome de origem.

Seção II 
Da Atualização do Registro

Art. 78. As Juntas Comerciais e os Cartórios de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ao efetivarem 
registro de empresa de que participe estrangeiro re-
gistrado na forma do art. 70, remeterão ao Ministério 
da Justiça os dados de identificação do estrangeiro e 
os do seu documento de identidade emitido no Brasil.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se ao 
estrangeiro que figure na condição de administrador, 
diretor, acionista, controlador ou membro de conse-
lho administrativo, deliberativo ou fiscal de sociedade 
por ações ou de sociedade limitada, assim como aos 
dirigentes estrangeiros de associações ou fundações 
estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil.

Art. 79. Os Cartórios de Registro Civil remeterão, 
mensalmente, ao Ministério da Justiça, informações 
constantes dos registros de casamento, separação 
judicial, divórcio e óbito de estrangeiros, na forma dis-
ciplinada pelo referido Ministério.

Seção III 
Do Cancelamento e do Restabelecimento do Re-

gistro

Art. 80. Será cancelado o registro do estrangeiro 
nas seguintes hipóteses:

I – aquisição da nacionalidade brasileira ou, no 
caso de portugueses, de igualdade de direitos; 

II – efetivação da expulsão;
III – saída do território nacional em caráter de-

finitivo, com renúncia expressa ao direito de retorno 
previsto no art. 82;

IV – ausência do Brasil por prazo superior ao 
previsto no art. 82;

V – transformação de visto de que trata o art. 39;
VI – cancelamento do visto ou autorização de 

residência;
VII – término do prazo de sua estada no território 

nacional, se temporário ou asilado; 
VIII – se temporário, rescisão ou término do con-

trato de trabalho ou exoneração do cargo para o qual 
foi nomeado; ou

IX – óbito.
§ 1º O registro poderá ser restabelecido, nas hi-

póteses dos incisos I e II do caput, se cessada a causa 
do cancelamento e, nos demais casos, se o estrangeiro 
retornar ao território nacional com visto temporário ou 
permanente ou obtiver a transformação prevista no § 
2º do art. 35.

§ 2º Na hipótese do inciso III do caput, o estran-
geiro deverá entregar o documento de identidade à 
Polícia Federal e deixar o território nacional dentro de 
30 (trinta) dias.

§ 3º O restabelecimento do registro do estrangeiro, 
na hipótese prevista no inciso III do caput, dependerá 
de prévia quitação de eventual ônus fiscal ou financeiro.

CAPÍTULO IV 
Da Saída e do Retorno

Art. 81. Não se exigirá visto de saída do estran-
geiro que pretender deixar o território nacional, salvo 
quando razões de segurança da sociedade e do Es-
tado aconselharem a medida, que deverá ser adotada 
mediante ato do Ministério da Justiça.

Parágrafo único. O ato de que trata o caput dis-
porá sobre o prazo de validade do visto e as condições 
para a sua concessão.

Art. 82. O estrangeiro, registrado como perma-
nente, que se ausentar do Brasil, poderá regressar 
independentemente de visto, se o fizer dentro de 2 
(dois) anos.

§ 1º O prazo estabelecido no caput será de 4 
(quatro) anos quando o estrangeiro tiver cônjuge ou 
filho brasileiro ou quando se tratar de pesquisador ou 
estudante que comprovadamente esteja fazendo curso 
de graduação ou pós-graduação no exterior.

§ 2º O prazo fixado no caput não se aplicará ao 
estrangeiro que se ausentar do País para acompanhar 
familiar brasileiro em serviço diplomático.

Art. 83. O estrangeiro, registrado como tempo-
rário, que se ausentar do Brasil poderá regressar in-
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dependentemente de novo visto, se o fizer dentro do 
prazo de validade de sua estada no território nacional.

Parágrafo único. Será admitido o regresso daquele 
que estiver com processo de residência, prorrogação 
do prazo de estada ou transformação de visto em an-
damento no Ministério da Justiça.

Art. 84. O estrangeiro que sair do País, sem re-
colher a multa devida em razão desta Lei, não poderá 
reingressar sem efetuar o seu pagamento devidamen-
te atualizado.

Art. 85. É obrigatório o registro de entrada e de 
saída dos estrangeiros.

Parágrafo único. As informações registradas se-
rão armazenadas em banco de dados disponível para 
consulta dos órgãos públicos discriminados no Regu-
lamento desta Lei.

TÍTULO IV 
Da Naturalização

CAPÍTULO I 
Das Condições

Art. 86. A naturalização pode ser:
I – ordinária;
II – especial;
III – provisória; e
IV – extraordinária.
Art. 87. A concessão da naturalização é de com-

petência do Ministro de Estado da Justiça, que decidirá 
sobre sua conveniência e oportunidade.

Art. 88. São condições para a concessão da na-
turalização ordinária:

I – ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II – ser registrado como permanente no Brasil;
III – ter residência ininterrupta no território nacio-

nal, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, imediatamente 
anteriores ao pedido de naturalização;

IV – ler e escrever na língua portuguesa, consi-
deradas as condições do naturalizando;

V – possuir meios lícitos de subsistência própria 
e da família;

VI – ter bom procedimento social, a ser apurado 
em sindicância; e

VII – não estar respondendo a processo criminal, 
nem ter sido condenado penalmente por crime doloso, 
no Brasil e no exterior.

§ 1º O prazo de residência fixado no inciso III do 
caput poderá ser reduzido para 5 (cinco) anos, se o 
estrangeiro preencher uma das seguintes condições:

I – ter filho ou cônjuge brasileiro;
II – ser filho de brasileiro;
III – prestar ou ter prestado serviços relevantes 

ao Brasil, a critério do Ministério da Justiça;

IV – ter notável capacidade profissional, científica 
ou artística, a critério do Ministério da Justiça;

V – ser proprietário, no Brasil de empresa que 
tenha pelo menos cem empregados brasileiros; ou

VI – ser natural de Estado-Parte do Mercosul ou 
Estado associado.

§ 2º Para os fins deste artigo, considera-se ininter-
rupta a residência se a soma dos períodos de ausência 
do estrangeiro do território nacional não ultrapassar 
600 (seiscentos) dias alternados ou 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias consecutivos, salvo motivo de 
caso fortuito ou força maior devidamente comprovado.

§ 3º A naturalização ordinária será concedida aos 
originários de países de língua portuguesa que residam 
no Brasil há pelo menos 1 (um) ano e que atendam às 
condições previstas nos incisos I e VI do caput.

§ 4º O prazo de residência previsto neste artigo 
poderá ser reduzido mediante ato do Presidente da 
República. 

Art. 89. A naturalização especial poderá ser con-
cedida ao estrangeiro:

I – casado há mais de 5 (cinco) anos com diplo-
mata brasileiro em atividade; ou

II – empregado em missão diplomática ou em re-
partição consular do Brasil, há mais de 10 (dez) anos 
ininterruptos, que demonstrar integração e familiaridade 
com a cultura nacional. 

Parágrafo único. O estrangeiro nestas condições 
deverá atender, ainda, aos seguintes requisitos:

I – ter estada comprovada no Brasil por, no mí-
nimo, 30 (trinta) dias;

II – ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;
III – saber ler e escrever na língua portuguesa, 

consideradas suas condições; e
IV – não ter sido condenado penalmente por cri-

me doloso no Brasil e no exterior.
Art. 90. A naturalização provisória poderá ser 

concedida ao estrangeiro menor, registrado como 
permanente, que tenha fixado residência no território 
nacional antes de completar 5 (cinco) anos de idade.

§ 1º A naturalização prevista no caput terá vali-
dade até 2 (dois) anos após atingida a maioridade e 
deverá ser requerida ao Ministério da Justiça, por in-
termédio do representante legal do menor.

§ 2º Os documentos de identificação oficiais te-
rão data de validade idêntica à prevista no certificado 
de naturalização provisória.

Art. 91. O titular do certificado de naturalização 
provisória poderá requerer ao Ministério da Justiça 
a naturalização definitiva, em até 2 (dois) anos após 
atingir a maioridade.

§ 1º Para a concessão da naturalização definitiva 
o requerente não poderá ter se ausentado do território 
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nacional por mais de 60 (sessenta) dias ao ano, salvo 
por motivo justo ou força maior, devidamente compro-
vado, nem estar respondendo a processo penal. 

§ 2º Caso o naturalizado provisoriamente não 
requeira a naturalização definitiva no prazo previsto 
no caput, poderá ter o registro permanente restabe-
lecido desde que comprove a inexistência de antece-
dentes penais.

Art. 92. São condições para a concessão da na-
turalização extraordinária:

I – ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II – ser registrado como permanente no Brasil;
III – ter residência no território nacional há mais 

de 15 (quinze) anos ininterruptos; e
IV – não ter sido condenado penalmente no Brasil 

nem no exterior, por crime doloso. 
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, con-

sidera-se ininterrupta a residência se a ausência do 
estrangeiro, por motivo justo, caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovado, não ultrapassar 60 
(sessenta) dias por ano.

Art. 93. Se o requerente estiver respondendo a 
processo penal, o pedido de naturalização será in-
deferido, sem prejuízo de novo requerimento após o 
arquivamento do processo ou trânsito em julgado da 
sentença.

Parágrafo único. Tratando-se de naturalização 
extraordinária o pedido ficará sobrestado até o trânsito 
em julgado da sentença.

Art. 94. O pedido de naturalização será apre-
sentado ao Ministério da Justiça, na forma prevista 
em regulamento.

§ 1º No curso do processo de naturalização, o 
estrangeiro poderá requerer a tradução ou adaptação 
de seu nome, na forma prevista no art. 77.

§ 2º Qualquer mudança de nome ou prenome, 
posterior à naturalização, deverá ser solicitada judi-
cialmente.

§ 3º Após a decisão judicial que alterar o nome do 
naturalizado, o Ministério da Justiça averbará o registro 
e o respectivo certificado de naturalização.

Art. 95. No curso do processo de naturalização, 
qualquer pessoa poderá impugná-la, desde que o faça 
fundamentadamente.

Art. 96. O não atendimento das condições pre-
vistas para concessão da naturalização implica o in-
deferimento do pedido.

§ 1º Do indeferimento de que trata o caput ca-
berá pedido de reconsideração, com as razões que o 
justifiquem, dirigido à autoridade que proferiu a deci-
são, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data 
da publicação do ato.

§ 2º Caberá recurso da decisão denegatória à 
autoridade hierarquicamente superior, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da data de publicação do ato.

Art. 97. O ato de concessão da naturalização 
será publicado no Diário Oficial da União, cabendo 
ao Ministério da Justiça emitir o respectivo certificado.

§ 1º O certificado de que trata o caput será en-
tregue pelo cartório da Justiça Eleitoral da cidade 
onde o naturalizado tiver domicílio, salvo na hipótese 
de concessão de naturalização especial ou provisória.

§ 2º O cartório da Justiça Eleitoral manterá livro 
de registro, no qual serão lavrados os termos de en-
trega dos certificados de naturalização.

§ 3º A naturalização ficará sem efeito se o cer-
tificado não for solicitado pelo naturalizando no prazo 
de 6 (seis) meses, contados da data de publicação do 
ato, salvo motivo de caso fortuito ou força maior, devi-
damente comprovado.

Art. 98. O atendimento das condições previstas 
nesta Lei não assegura ao estrangeiro o direito à na-
turalização.

Art. 99. Verificada, a qualquer tempo, a falsidade 
de documento ou de declaração, o Ministério da Justiça 
poderá, de ofício, ou mediante representação funda-
mentada, anular o ato de naturalização, sem prejuízo 
da ação penal cabível. 

Parágrafo único. A nulidade a que se refere o 
caput será processada administrativamente, sendo 
assegurado ao naturalizado o prazo de 15 (quinze) 
dias para defesa, contados da notificação.

CAPÍTULO II 
Dos Efeitos da Naturalização

Art. 100. A naturalização só produz efeitos após a 
entrega formal do certificado e confere ao naturalizado, 
salvo na hipótese de naturalização provisória, o gozo de 
todos os direitos civis e políticos, excetuados os que a 
Constituição atribui exclusivamente ao brasileiro nato. 

Art. 101. A naturalização não se estende aos fa-
miliares do naturalizado, nem autoriza que estes en-
trem ou fixem residência no Brasil sem a observância 
das exigências desta Lei.

Art. 102. O naturalizado não poderá alegar, no 
Brasil, a condição de estrangeiro para eximir-se de qual-
quer dever a que esteja obrigado no território nacional.

TÍTULO V 
Da Repatriação e da Deportação

Art. 103. A repatriação consiste no impedimento 
da entrada do estrangeiro sem autorização para ingres-
sar no território nacional que ainda esteja em área de 
aeroporto, porto ou fronteira.
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§ 1º As despesas com a repatriação são de res-
ponsabilidade da empresa transportadora, ainda que 
se trate de estrangeiro não documentado ou portador 
de documento de viagem falsificado, sem prejuízo do 
disposto nos arts. 62 e 63.

§ 2º Na impossibilidade da retirada imediata do 
estrangeiro, o Ministério da Justiça poderá permitir sua 
entrada condicional, atendidas as condições estabe-
lecidas no parágrafo único do art. 68.

Art. 104. A deportação consiste na retirada com-
pulsória do estrangeiro do território nacional.

Art. 105. Nos casos de entrada ou estada irre-
gular, o estrangeiro será notificado a se retirar volun-
tariamente do território nacional no prazo a ser fixado 
em regulamento, sob pena de deportação.

§ 1º A deportação poderá ser promovida median-
te determinação do Ministério da Justiça, independen-
temente do prazo a que se refere o caput, quando o 
interesse nacional assim recomendar.

§ 2º No caso de estrangeiro apátrida, a depor-
tação dependerá de prévia autorização do Ministério 
da Justiça.

Art. 106. A deportação e a repatriação serão fei-
tas para o país da nacionalidade ou de procedência do 
estrangeiro, ou para outro que consinta em recebê-lo, 
ressalvadas as hipóteses previstas em acordos inter-
nacionais dos quais o Brasil seja parte.

Art. 107. O estrangeiro poderá ser dispensado de 
quaisquer penalidades relativas à entrada ou estada 
irregular no Brasil ou do cumprimento de formalidade 
que possa dificultar a deportação.

Art. 108. Enquanto não se efetivar a deportação, 
o deportando deverá comparecer semanalmente ao 
órgão competente do Ministério da Justiça para infor-
mar sobre seu endereço, atividades e o cumprimento 
das condições impostas.

§ 1º Poderá ser decretada a prisão cautelar do 
deportando, em face de representação de autoridade 
policial, no caso de descumprimento do disposto no 
caput ou quando for imprescindível para assegurar a 
conclusão do processo de saída.

§ 2º A prisão cautelar poderá ser decretada por 
até 60 (sessenta) dias, admitida 1 (uma) prorrogação 
em caso de extrema e comprovada necessidade.

Art. 109. Não se procederá à deportação que 
implique extradição não admitida pela lei brasileira.

Art. 110. As despesas com a deportação do es-
trangeiro, não podendo este ou terceiro por ela res-
ponder, serão custeadas pela União.

Art. 111. O deportado só poderá reingressar ao 
território brasileiro se ressarcir a União das despesas 
com a sua deportação e efetuar, se for o caso, o pa-

gamento da multa devida à época, com valores atu-
alizados.

TÍTULO VI 
Da Expulsão

Art. 112. A expulsão consiste na retirada compul-
sória de estrangeiro que cometer crime no Brasil ou, de 
qualquer forma, atentar contra os interesses nacionais.

Art. 113. A expulsão e a sua revogação são de 
competência do Presidente da República, que decidirá 
sobre sua conveniência e oportunidade.

Art. 114. Não se procederá à expulsão:
I – se implicar extradição não admitida pela lei 

brasileira; ou
II – quando o estrangeiro tiver:

a) filho brasileiro que, comprovadamen-
te, esteja sob sua guarda ou dele dependa 
economicamente;

b) cônjuge ou companheiro brasileiro 
do qual não esteja divorciado ou separado, 
de fato ou de direito, sem distinção de sexo, e 
desde que o casamento tenha sido celebrado 
ou a união estável reconhecida antes do fato 
gerador da medida expulsória; ou

c) ingressado no Brasil nos 5 (cinco) pri-
meiros anos de vida, residindo regular e con-
tinuamente no País desde então.

§ 1º Não constituem impedimento à expulsão o 
nascimento, a adoção ou o reconhecimento de filho 
brasileiro posterior ao fato que a motivar.

§ 2º Verificado o abandono do filho, a expulsão 
poderá efetivar-se a qualquer tempo.

§ 3º Em caso de divórcio ou de separação, de 
fato ou de direito, a expulsão poderá efetivar-se desde 
que seja conveniente a retirada do estrangeiro do País.

Art. 115. A efetivação da expulsão poderá ser 
adiada se a medida colocar em risco a vida do expul-
sando, em razão de enfermidade grave comprovada 
por perícia médica oficial.

Art. 116. A expulsão dependerá de inquérito a 
ser instaurado por determinação do Ministro de Estado 
da Justiça, de ofício ou mediante requerimento funda-
mentado de autoridade judicial, policial ou do Ministério 
Público, assegurado ao estrangeiro o contraditório e 
a ampla defesa. 

Art. 117. A autoridade judicial competente, a qual-
quer tempo, em face de representação de autoridade 
policial, poderá decretar a prisão do estrangeiro, por 
prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável 1 (uma) 
única vez por igual período, para garantir a tramitação 
do processo de expulsão ou a execução da medida, 
que deverá ser finalizado dentro desse prazo.
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Art. 118. O estrangeiro, posto em liberdade ou 
cuja prisão não tenha sido decretada, deverá compa-
recer semanalmente à Polícia Federal para informar 
sobre seu endereço, atividades e cumprimento das 
condições que lhe forem impostas.

Parágrafo único. Descumprida qualquer das con-
dições estabelecidas no caput, o Ministério da Justiça 
poderá, a qualquer tempo, solicitar a prisão do estran-
geiro à autoridade judicial competente.

Art. 119. A expulsão poderá efetivar-se ainda que 
haja processo criminal em tramitação ou condenação 
sendo cumprida, desde que razões de ordem interna, 
de segurança pública ou doença grave incurável ou 
contagiosa o recomendarem por motivos humanitários, 
ou quando o cumprimento da pena se torne mais gra-
voso do que a retirada do estrangeiro do País.

Art. 120. Os juízes federais e estaduais remeterão 
ao Ministério da Justiça, de ofício, até 30 (trinta) dias 
após a decisão, cópia da sentença condenatória de 
estrangeiro autor de crime e deverão, ainda, comunicar 
previamente a concessão de livramento condicional, 
de progressão do cumprimento da pena para o regime 
semi-aberto ou aberto e a suspensão condicional do 
processo ou da pena.

Art. 121. Caberá pedido de reconsideração do ato 
que determinar a expulsão no prazo de 10 (dez) dias 
a contar de sua publicação no Diário Oficial.

Art. 122. A expulsão poderá ser revogada, a pe-
dido, quando comprovada a ausência de outras con-
denações penais, a reintegração social e o exercício 
de atividade laboral, desde que decorridos pelo menos 
10 (dez) anos da sua efetivação.

TÍTULO VII 
Da Extradição

CAPÍTULO I 
Da Extradição Passiva

Art. 123. A extradição poderá ser concedida se 
formalmente requerida por Estado estrangeiro para fins 
instrutórios ou executórios, quando o pedido fundamen-
tar-se em tratado ou em compromisso de reciprocidade.

Art. 124. Não se concederá a extradição quando:
I – a pessoa reclamada for brasileira, salvo a na-

turalizada, em caso de crime comum, praticado antes 
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, caracteri-
zado por prova da materialidade e de indícios da autoria;

II – o fato que motivar o pedido não for conside-
rado crime no Brasil ou no Estado requerente, não se 
exigindo exata correspondência na lei brasileira;

III – o Brasil for competente, segundo suas leis, 
para julgar o crime imputado ao extraditando, salvo 

quando, pelas circunstâncias do caso, justificar-se a 
extradição por efetividade do processo;

IV – a lei brasileira impuser ao crime a pena pri-
vativa de liberdade igual ou inferior a 2 (dois) anos 
ou, em caso de extradição para execução, a duração 
da pena ainda por cumprir seja inferior a 1 (um) ano;

V – o extraditando já houver sido condenado ou 
absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fun-
damentar o pedido;

VI – a punibilidade estiver extinta pela prescrição 
segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente, an-
tes da apresentação do pedido de extradição;

VII – o fato constituir crime político ou de opinião;
VIII – for possível a aplicação de pena corporal, 

perpétua ou de morte ao extraditando, salvo quando o 
Estado requerente se comprometer a executar a pena 
nos limites estabelecidos na legislação brasileira; 

IX – o extraditando houver de responder, no Es-
tado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção;

X – houver fundados motivos para supor que o 
pedido de extradição foi apresentado com a finalidade 
de perseguir ou punir o extraditando por motivações 
discriminatórias, tais como de raça, sexo, religião, 
nacionalidade, opinião política, orientação sexual ou 
que esses motivos sirvam para agravar sua situação;

XI – o Estado requerente não garantir ao extra-
ditando o devido processo legal;

XII – o extraditando tiver que cumprir a pena 
em condições degradantes ou vier a ser submetido 
à tortura; e

XIII – o atendimento à solicitação ofender ordem 
pública ou interesse nacional.

§ 1º O disposto no inciso VII não impedirá a ex-
tradição quando o fato constituir preponderantemente 
infração da lei penal comum, ou quando o crime co-
mum, conexo ao delito político, for o principal.

§ 2º O Supremo Tribunal Federal poderá deixar 
de considerar crimes políticos os atentados contra 
chefes de Estado ou quaisquer autoridades, bem as-
sim os atos de terrorismo, sabotagem, seqüestro de 
pessoas e o discurso de ódio.

§ 3º Não serão considerados crimes políticos o 
genocídio, os crimes contra a humanidade e contra a 
paz, bem como os crimes de guerra.

§ 4º Caberá, exclusivamente, ao Supremo Tribunal 
Federal a apreciação da natureza do crime.

§ 5º A extradição poderá ser recusada, por mo-
tivos humanitários, quando o extraditando estiver em 
estado clínico terminal ou quando a transferência co-
locar em risco sua vida.

Art. 125. São condições para concessão da ex-
tradição:
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I – ter sido o crime cometido no território do Es-
tado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando 
as leis penais desse Estado; e

II – estar o extraditando respondendo a proce-
dimento investigatório, processo penal ou ter sido 
condenado pelas autoridades judiciárias do Estado 
requerente a uma pena ou medida de segurança que 
consista em privação de liberdade.

Art. 126. Quando mais de um Estado requerer a 
extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá 
preferência o pedido daquele em cujo território o cri-
me foi cometido.

§ 1º Tratando-se de crimes diversos, terá prefe-
rência, sucessivamente, o Estado:

I – em cujo território haja sido cometido o crime 
mais grave, segundo a lei brasileira;

II – em cujo território houver ocorrido o maior 
número de crimes, se as respectivas penas forem de 
igual gravidade;

III – que primeiro pedir a entrega do extraditando, 
se a gravidade dos crimes for idêntica; e 

IV – de origem ou, na sua falta, o de domicílio do 
extraditando, se os pedidos forem simultâneos.

§ 2º Nos casos não previstos nesta Lei, o Minis-
tro de Estado da Justiça decidirá sobre a preferência, 
devendo priorizar o Estado requerente que mantiver 
tratado de extradição com o Brasil.

Art. 127. A extradição será requerida diretamente 
ao Ministério da Justiça ou por via diplomática, deven-
do o pedido ser instruído com a cópia autêntica ou a 
certidão da sentença condenatória ou decisão penal 
proferida por juiz ou autoridade competente.

§ 1º O pedido deverá ser instruído com indicações 
precisas sobre o local, data, natureza e circunstâncias 
do fato criminoso, identidade do extraditando e, ainda, 
cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, 
a pena e sua prescrição.

§ 2º O encaminhamento do pedido pelo Ministério 
da Justiça ou por via diplomática confere autenticidade 
aos documentos.

§ 3º Os documentos indicados neste artigo se-
rão acompanhados de versão feita oficialmente para 
o idioma português.

Art. 128. O pedido, após exame da presença dos 
pressupostos formais de admissibilidade exigidos nes-
ta Lei ou em tratado, será encaminhado ao Supremo 
Tribunal Federal.

Parágrafo único. Quando não admitido, o pedido 
será arquivado mediante decisão fundamentada do Mi-
nistro de Estado da Justiça, sem prejuízo de renovação 
do pedido, devidamente instruído, uma vez superado 
o óbice apontado.

Art. 129. O Estado interessado na extradição 
poderá, em caso de urgência e antes da formalização 
do pedido de extradição, ou conjuntamente com esse, 
requerer ao Ministério da Justiça a prisão cautelar do 
extraditando, que encaminhará o pedido ao Supremo 
Tribunal Federal.

§ 1º O pedido de prisão cautelar noticiará o cri-
me cometido e deverá ser fundamentado, podendo 
ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica 
ou qualquer outro meio que assegure a comunicação 
por escrito.

§ 2º O pedido de prisão cautelar poderá, excep-
cionalmente, ser apresentado pela Organização Inter-
nacional de Polícia Criminal – INTERPOL, devendo, 
nesse caso, ser ratificado por autoridade competente 
do Estado requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias, contados da data da prisão.

§ 3º O Estado requerente deverá, no prazo de 
60 (sessenta) dias contados da data em que tiver sido 
cientificado da prisão do extraditando, formalizar o pe-
dido de extradição.

§ 4º Caso o pedido não seja apresentado no pra-
zo previsto no § 3º, o extraditando deverá ser posto 
em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão 
cautelar pelo mesmo fato, sem que a extradição haja 
sido devidamente requerida.

Art. 130. A prisão de extraditando perdurará até 
a sua entrega ao Estado requerente. 

Art. 131. Se o extraditando, assistido por advoga-
do e advertido de que tem direito ao processo judicial 
de extradição, declarar que consente na sua entrega 
imediata ao Estado requerente, o pedido, após vista 
ao Procurador-Geral da República pelo prazo de 5 
(cinco) dias, será decidido singularmente pelo relator.

Art. 132. Ressalvada a hipótese de consentimen-
to do extraditando, nos termos do art. 135, nenhuma 
extradição será concedida sem prévio pronunciamen-
to do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua 
legalidade e procedência, cabendo da decisão apenas 
embargos de declaração.

Art. 133. Poderá ser autorizada a prisão albergue 
ou domiciliar ou, ainda, que o extraditando responda 
ao processo de extradição em liberdade, desde que 
este se encontre em situação regular no Brasil e seus 
antecedentes e as circunstâncias que revestem o caso 
assim recomendarem.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput 
o documento de viagem ficará retido até o julgamento 
da extradição.

Art. 134. O relator designará dia e hora para o 
interrogatório do extraditando e, conforme o caso, dar-
-lhe-á curador ou advogado, se não o tiver.
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§ 1º Após o interrogatório, o extraditando terá 
prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa 
escrita, que versará sobre sua identidade, defeito de 
forma dos documentos apresentados ou ilegalidade 
da extradição. 

§ 2º Apresentada a defesa, será aberta vista por 
10 (dez) dias ao Procurador-Geral da República. 

§ 3º Não estando o processo devidamente ins-
truído, o Supremo Tribunal Federal poderá converter 
o julgamento em diligência para suprir a falta no pra-
zo, improrrogável, de 60 (sessenta) dias, decorridos 
os quais o pedido será julgado independentemente 
da diligência.

§ 4º O prazo referido no § 3º será computado 
a partir da data da notificação do Estado requerente.

Art. 135. Concedida a extradição, será o fato co-
municado ao Estado requerente que, no prazo de 60 
(sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o ex-
traditando do território nacional.

Parágrafo único. A entrega do extraditando fica-
rá condicionada à autorização prévia do Ministério da 
Justiça.

Art. 136. Caso o Estado requerente não retire o 
extraditando do território nacional no prazo previsto 
no art. 135, ele será posto em liberdade, sem prejuízo 
de responder a eventual processo de expulsão pela 
mesma conduta que ensejou o pedido de extradição.

Art. 137. Negada a extradição, por qualquer das 
hipóteses previstas no art. 124, não se admitirá novo 
pedido baseado no mesmo fato, nem se procederá à 
deportação ou à expulsão para o Estado requerente, 
nem a terceiro Estado que o faça.

Parágrafo único. Na hipótese de denegação da 
extradição, o Ministério da Justiça poderá solicitar ao 
Estado requerente os elementos necessários à instau-
ração de processo perante a Justiça brasileira.

Art. 138. Quando o extraditando estiver sendo 
processado, ou tiver sido condenado, no Brasil, por 
crime punível com pena privativa de liberdade, a ex-
tradição será executada somente depois da conclusão 
do processo ou do cumprimento da pena.

Parágrafo único. O Presidente da República po-
derá, em casos excepcionais, determinar a entrega do 
extraditando ainda que responda a processo ou esteja 
cumprindo pena no Brasil.

Art. 139. A entrega do extraditando poderá ser 
adiada se a medida colocar em risco sua vida, em 
razão de enfermidade grave comprovada por perícia 
médica oficial.

Art. 140. Não será efetivada a entrega sem que o 
Estado requerente assuma o compromisso de:

I – não ser o extraditando preso nem processa-
do por fatos anteriores ao pedido, salvo autorização 

expressa do Supremo Tribunal Federal em processo 
de extradição supletiva a ser requerida;

II – promover a detração do tempo de prisão que 
o extraditando cumpriu no Brasil em razão do proces-
so de extradição;

III – comutar a pena corporal, perpétua ou de 
morte em pena privativa de liberdade, observados os 
limites estabelecidos na legislação brasileira;

IV – não ser o extraditando entregue a terceiro 
Estado que o reclame pelo mesmo fato que deu causa 
à extradição, sem o consentimento do Brasil; e

V – não considerar qualquer motivo político, para 
agravar a pena.

Parágrafo único. O compromisso a que se refere 
este artigo será formalizado por meio de nota diplo-
mática.

Art. 141. A entrega do extraditando será feita com 
o produto, objetos e instrumentos do crime encontrados 
em seu poder, nos termos da lei brasileira.

Art. 142. O extraditando que, depois de entregue 
ao Estado requerente, escapar à ação da Justiça e 
vier a homiziar-se no Brasil ou a transitar no território 
nacional, será detido após comunicação do Estado re-
querente e retornado a este sem outras formalidades, 
salvo na hipótese de violação das condições em que 
a extradição foi concedida.

Art. 143. Salvo motivo de ordem pública, pode-
rá ser permitido pelo Ministro de Estado da Justiça o 
trânsito, no território brasileiro, de pessoas extraditadas 
por Estados estrangeiros, bem assim o da respectiva 
custódia, mediante apresentação de documentos com-
probatórios de concessão da medida.

CAPÍTULO II 
Da Extradição Ativa

Art. 144. Caberá pedido de extradição ativa para 
fins instrutórios ou executórios de ação penal, quan-
do a lei brasileira impuser ao crime a pena privativa 
de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos ou, em 
caso de extradição para execução, a duração da pena 
ainda por cumprir seja superior a 1 (um) ano.

Parágrafo único. Não será cabível pedido de ex-
tradição ativa por crime político, de opinião ou estri-
tamente militar.

Art. 145. O juiz ou tribunal encaminhará ao Minis-
tério da Justiça o pedido de extradição, acompanha-
do da sentença ou decisão e dos demais elementos 
necessários para sua formalização perante o Estado 
requerido.

Parágrafo único. Em caso de urgência poderá ser 
formulado o pedido de prisão cautelar.
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Art. 146. O pedido de extradição será transmiti-
do pelo Ministério da Justiça à autoridade estrangeira 
competente, diretamente ou por via diplomática.

Art. 147. Nos casos previstos nos arts. 144 e 145, 
os documentos serão encaminhados ao Ministério da 
Justiça acompanhados de tradução oficial para o idio-
ma do Estado requerido.

Art. 148. Caberá ao Ministério da Justiça acom-
panhar o andamento dos pedidos de extradição.

Art. 149. Deferido o pedido, a escolta do extradi-
tando para o Brasil será da responsabilidade da Polí-
cia Federal, após autorização do Ministério da Justiça.

Parágrafo único. Caberá à Polícia Federal apre-
sentar o extraditado à autoridade judicial competente.

TÍTULO VIII 
Das Infrações 

Art. 150. Constitui infração administrativa:
I – a entrada sem autorização no território nacional 

de estrangeiro que ainda esteja em área de aeroporto, 
porto ou fronteira:

Sanção – multa e repatriação;
II – a entrada ou a estada irregular no território 

nacional:
Sanção – multa e deportação, caso o estrangeiro 

não saia no prazo fixado;
III – a estada no território nacional, esgotado o 

prazo legal: 
Sanção – multa por dia de excesso e deportação, 

caso o estrangeiro não saia no prazo fixado;
IV – deixar o estrangeiro de registrar-se no órgão 

competente nos casos e prazos previstos nesta Lei:
Sanção – multa por dia de excesso;
V – deixar o estrangeiro de averbar no Ministério 

da Justiça aquisição de nova nacionalidade:
Sanção – multa;
VI – transportar para o Brasil estrangeiro que 

esteja sem a documentação exigida para ingresso no 
território nacional:

Sanção – multa por estrangeiro transportado;
VII – deixar a empresa transportadora de aten-

der as despesas de manutenção do estrangeiro sem 
autorização para ingressar no território nacional, que 
ainda esteja em área de aeroporto, porto ou fronteira, 
e do menor de 18 (dezoito) anos, desacompanhado 
ou sem consentimento expresso do responsável legal:

Sanção – multa por estrangeiro transportado;
VIII – deixar a empresa transportadora de promo-

ver a saída do território nacional do estrangeiro sem 
autorização para nele ingressar, que ainda esteja em 
área de aeroporto, porto ou fronteira, e do menor de 
18 (dezoito) anos, desacompanhado ou sem consen-
timento expresso do responsável legal:

Sanção – multa por estrangeiro transportado;
IX – empregar ou manter a seu serviço estran-

geiro em situação irregular ou sem autorização para 
exercer atividade remunerada:

Sanção – multa por estrangeiro;
XI – resgatar no Brasil o bilhete de viagem do 

portador do visto de turismo e negócios ou do estran-
geiro com entrada condicional autorizada:

Sanção – multa para o resgatador e deportação 
para o estrangeiro;

XII – exercício de atividade remunerada por es-
trangeiro portador de visto de turismo e negócios, 
portador de visto ou residência temporária de ministro 
de confissão religiosa ou membro de instituto de vida 
consagrada e de ordem ou de congregação religiosa 
ou para tratamento de saúde ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 32:

Sanção – cancelamento do registro e deportação, 
caso o estrangeiro não saia no prazo fixado, e multa;

XIII – exercer o estrangeiro portador de visto ou 
residência temporária, de trabalho sem vínculo em-
pregatício no Brasil, atividade remunerada por fonte 
brasileira, ressalvado o disposto no caput do art. 24:

Sanção – cancelamento do registro e deportação, 
caso o estrangeiro não saia no prazo fixado, e multa;

XIV – o estrangeiro portador de visto ou residên-
cia temporária para trabalho, que alterar o contrato ou 
exercer atividades distintas ou mudar de empregador, 
sem prévia e expressa autorização do Ministério do 
Trabalho e Emprego:

Sanção – cancelamento do registro e deportação, 
caso o estrangeiro não saia no prazo fixado, e multa;

XV – o estrangeiro portador de visto ou residência 
permanente condicionado ao exercício de atividade cer-
ta que mudar de atividade sem autorização expressa:

Sanção – cancelamento do registro e deportação, 
caso o estrangeiro não saia no prazo fixado, e multa; e

XVI – infringir o disposto nos arts. 7º e 8º:
Sanção – expulsão.
Parágrafo único. A multa por dia de excesso será 

aplicada até o limite de 100 (cem) dias.
Art. 151. O valor das multas previstas no art. 150 

será fixado por ato do Ministro de Estado da Justiça, 
entre os limites mínimo e máximo de R$ 9,00 (nove 
reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Parágrafo único. Nos casos de reincidência, a 
multa terá seu valor duplicado.

Art. 152. As multas serão aplicadas mediante 
processo administrativo, garantido o contraditório e a 
ampla defesa. 

Art. 153. Constitui infração administrativa atuar 
na região da Amazônia Legal, áreas indígenas, ho-
mologadas ou não, áreas ocupadas por quilombolas 
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ou por comunidades tradicionais, sem a autorização 
prevista nesta Lei: 

Sanção – multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
a R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo valor será du-
plicado nos casos de reincidência. 

Art. 154. Fazer declaração falsa ou omitir informa-
ção que deveria constar em processo de pedido de visto, 
prorrogação ou transformação de visto ou residência, 
concessão de residência, de registro, de alteração de 
assentamentos, de naturalização, ou para a obtenção 
de passaporte para estrangeiro, laissez-passer, ou, 
quando exigido, visto de saída:

Pena – reclusão de um a cinco anos, e multa.

TÍTULO IX 
Das Disposições Finais

Art. 155. O Conselho Nacional de Imigração fica 
transformado em Conselho Nacional de Migração, ór-
gão deliberativo e consultivo vinculado ao Ministério 
do Trabalho e Emprego.

§ 1º Ao Conselho Nacional de Migração com-
pete, sem prejuízo das atribuições do Ministério das 
Relações Exteriores em relação às comunidades bra-
sileiras no exterior:

I – definir e coordenar a política nacional de mi-
gração;

II – propor e coordenar os programas e ações 
para a implementação da política nacional de migração; 

III – recomendar outorga de visto ou autorização 
de residência, de caráter temporário ou permanente, 
por razões humanitárias;

IV – autorizar a concessão de visto ou de resi-
dência, temporário ou permanente, em situações não 
previstas nesta Lei, atendidas as exigências estabe-
lecidas em regulamento;

V – estabelecer exigências complementares para 
a obtenção do visto temporário previsto no inciso III 
do caput do art. 21, do visto permanente previsto no 
inciso V do caput do art. 34 e das residências tempo-
rária e permanente respectivas;

VI – solucionar os casos omissos e situações 
especiais;

VII – estudar e recomendar medidas para prote-
ção dos emigrantes;

VIII – opinar sobre alterações de legislação re-
lativa à migração; e

IX – elaborar seu regimento interno. 
§ 2º A composição, a estrutura e o funcionamento 

do Conselho Nacional de Migração serão fixados em 
regulamento.

§ 3º O Conselho Nacional de Migração terá uma 
Secretaria-Executiva com atribuição de preparar os 
processos e assessorar as atividades do colegiado.

§ 4º O estrangeiro estará em situação migrató-
ria regular no País enquanto tramitar, no Conselho 
Nacional de Migração, pedido baseado nos incisos III 
ou IV do § 1º.

Art. 156. As taxas previstas nesta Lei serão co-
bradas nos valores mínimo e máximo, respectiva-
mente, de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), ressalvada a adoção do princípio da 
reciprocidade.

Art. 157. O Poder Executivo fica autorizado a:
I – firmar acordos internacionais que estabeleçam 

as condições para a concessão, gratuidade, isenção ou 
dispensa dos vistos estatuídos nesta Lei, observado o 
princípio da reciprocidade de tratamento a brasileiros e 
respeitados a conveniência e os interesses nacionais;

II – promover regularização imigratória para es-
trangeiros residentes no País, desde que garantida a 
reciprocidade de tratamento a brasileiros ou, ainda, 
unilateralmente em caso de interesse nacional; e 

III – estabelecer, sob reciprocidade, tratamento 
migratório mais favorável a estrangeiros provenientes 
de países do Mercosul e Estados Associados ou da 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa – CPLP. 

Art. 158. O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido 
do seguinte art. 149-A:

“Art. 149-A. Promover, intermediar ou 
facilitar a entrada irregular de estrangeiro ou 
viabilizar sua estada no território nacional, com 
a finalidade de auferir, direta ou indiretamente, 
vantagem indevida.

Pena: reclusão de dois a cinco anos, e 
multa.” (NR)

Art. 159. A alínea “g” do inciso XXI do art. 27 e o 
inciso XXI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, passam a vigorar, respectivamente, com a 
seguinte redação:

“g – política de migração;” (NR)
“XXI – do Ministério do Trabalho e Em-

prego o Conselho Nacional do Trabalho, o 
Conselho Nacional de Migração, o Conselho 
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, o Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, o Conselho Nacional 
de Economia Solidária e até quatro Secreta-
rias;” (NR)

Art. 160. O art. 31 da Lei nº 10.683, de 28 de 
maio de 2003, passa a vigorar acrescido de um inciso 
XI com a seguinte redação:

“XI – o Conselho Nacional de Imigração 
em Conselho Nacional de Migração.” (NR)
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Art. 161. Esta Lei entrará em vigor 30 (trinta) após 
a data de sua publicação.

Art. 162. Ficam revogados a Lei no 6.815, de 19 
de agosto de 1980, a Lei no 6.964, de 9 de dezembro 
de 1981, o art. 1º do Decreto-Lei no 2.236, de 23 de 
janeiro de 1985, o inciso I do art. 5º da Lei no 8.422, 
de 13 de maio de 1992, e a Lei no 9.076, de 10 de 
julho de 1995. 

Sala da Comissão,    de agosto de 2012. –  
Deputado Carlos Eduardo Cadoca, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Turismo e Desporto, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 5.655/2009, e do PL 206/2011, apen-
sado, na forma do substitutivo, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Carlos Eduardo Cadoca.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
José Rocha – Presidente, Afonso Hamm e Carlos 
Eduardo Cadoca – Vice-Presidentes, André Figueire-
do, Benjamin Maranhão, Carlaile Pedrosa, Danrlei de 
Deus Hinterholz, Edinho Bez, Fábio Faria, Jô Moraes, 
Jonas Donizette, José Airton, Magda Mofatto, Otavio 
Leite, Renan Filho, Romário, Rubens Bueno, Valada-
res Filho, João Arruda, Professor Sérgio de Oliveira e 
Vicente Candido.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –  
Deputado José Rocha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.929-A, DE 2009 
(Do Sr. Dr. Ubiali)

Altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para estabelecer a 
obrigatoriedade da implantação do siste-
ma de freios de segurança para cubos de 
rodas de veículos transportadores de car-
gas; tendo parecer da Comissão de Viação 
e Transportes, pela aprovação, com subs-
titutivo (relator: DEP. EDINHO ARAÚJO).

Despacho: Às Comissoes 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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

Chega para exame desta Comissão de Viação e 
Transportes, o Projeto de Lei nº 5.929, de 2009, que 
introduz, mediante o acréscimo do inciso VIIII, outro 
equipamento obrigatório ao rol do art. 105 da Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi-
go de Trânsito Brasileiro   CTB, qual seja o sistema de 
segurança para cubos de rodas de veículos de trans-
porte de carga (EVA – Eixo Veicular Auxiliar).

Em adendo, a proposta remete ao Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN – a formulação das 
especificações técnicas pertinentes e o respectivo 
cronograma de implantação progressiva da medida.

O PL estipula a data de publicação da lei como 
a de sua entrada em vigor.

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas ao projeto.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Toda matéria relacionada ao aumento da seguran-
ça dos veículos merece apoio desta Casa Legislativa, 
sobretudo ao tratar da segurança dos veículos utilizados 
no transporte de carga. Afinal, a tão desejada “paz no 
trânsito” resulta, entre outros aspectos, da circulação 
de veículos seguros, em especial os de grande porte. 

Como o modal rodoviário é preponderante na 
matriz de transporte de carga no Brasil, sendo res-
ponsável por cerca de 60% dos bens transportados, 
a preocupação com a segurança veicular mostra-se 
legítima, além de fundamental.

Evitar acidentes de trânsito traduz-se em econo-
mia, eficiência e valorização da vida, objetivos alme-
jados por todos.

Nos grandes veículos de carga, carretas e trucks, 
os eixos traseiros e seus componentes ficam subme-
tidos a esforços elevados, tornando-se imprescindível 
agregar o terceiro eixo, conhecido como Eixo Veicular 
Auxiliar (EVA), que amplia em até setenta por cento 
a capacidade de transporte do veículo. O excesso de 
peso e as péssimas condições das estradas deixam 
esses eixos mais suscetíveis à ocorrência de avarias, 
seja pelo rompimento do eixo, da ponteira e dos rola-
mentos, seja pelo espanamento da rosca da ponteira 
ou da porca. Com as avarias, o conjunto de rodas du-
plas com pneus escapa e, sem que o motorista se dê 
conta, provoca acidentes graves, alguns dos quais com 
vítimas fatais, tendo em vista a velocidade e a massa 
em deslocamento do rodeiro.

Nesse contexto, o PL nº 5.929, de 2009, mostra-
-se importante, ao obrigar a instalação de um sistema 
de segurança para cubos de rodas nos veículos de 
transporte de carga.

Trata-se de um eixo veicular auxiliar (EVA) cons-
truído com dispositivos mecânicos e eletroeletrônicos 
capazes de identificar e avisar o motorista sobre a 
ocorrência de algum tipo de avaria no eixo de seu ve-
ículo. Devidamente alertado, o condutor pode parar e 
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procurar ajuda para sanar o problema, evitando danos. 
Além disso, o sistema retém, por algum tempo, o ro-
deiro na lateral do veículo, evitando seu desligamento 
do veículo e os prejuízos dele decorrentes. 

No entanto, o bom entendimento da medida de-
manda pequenas correções de redação. Na emen-
ta sugerimos a substituição da palavra implantação 
por instalação, termo mais adequado à ação sobre o 
equipamento veicular que se pretende obrigar, como 
também a retirada dos termos “de freios”, impróprios 
ao sistema de segurança pretendido. 

A Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 
1998, que trata da elaboração, redação, alteração e 
consolidação das leis, determina que o primeiro artigo 
deva indicar o objeto da lei, como também a colocação 
das iniciais NR, ao fim dos dispositivos modificados. 
Ainda sob a égide da norma citada, propomos outros 
ajustes de redação, com vistas à clareza, concisão da 
ideia e adequação ao texto vigente do Código de Trân-
sito. Fundamental, então, é delimitar, vide o peso bruto 
total, os tipos de veículo de transporte de carga para 
os quais se aplicará a lei. O sistema de segurança para 
cubos de rodas deverá ser aplicado para veículos aci-
ma de seis toneladas, que abrangem carretas e trucks.

O período de vacância de seis meses visa ao 
devido disciplinamento da matéria, que a exemplo de 
outras medidas, deverá atender as determinações 
técnicas pertinentes, além de definir o cronograma de 
sua implantação. 

Desse modo, somos pela APROVAÇÃO do PL nº 
5.929, de 2009, na forma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 05 de setembro de 2012. –  
Deputado Edinho Araújo, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI No 5.929, DE 2009

Altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para obrigar a insta-
lação de sistema de segurança para cubos 
de rodas nos veículos de transporte de car-
ga acima de seis mil quilogramas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o art. 105 da Lei nº 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para obrigar a instalação de siste-
ma de segurança para cubos de rodas, nos veículos 
de transporte de carga. 

Art 2º O art. 105 da lei nº 9.503, de 1997, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 105.  ..............................................
 ..............................................................

VIII – para os veículos de transporte de 
carga com peso bruto total superior a seis 
mil quilogramas, sistema de segurança para 
cubos de rodas em Eixo Veicular Auxiliar (EVA), 
segundo normas estabelecidas pelo CON-
TRAN.” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação oficial.

Sala da Comissão, 05 de setembro de 2012. –  
Deputado Edinho Araújo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 5.929/2009, com substitutivo, nos 
termos do parecer do relator, Deputado Edinho Araújo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Washington Reis – Presidente, Alexandre Santos e 
Hugo Leal – Vice-Presidentes, Alberto Mourão, Die-
go Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo 
Simões, Jaime Martins, José de Filippi, Jose Stédile, 
Laurez Moreira, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, 
Lourival Mendes, Lúcio Vale, Luiz Argôlo, Marinha Rau-
pp, Mário Negromonte, Milton Monti, Newton Cardoso, 
Renzo Braz, Vanderlei Macris, Zezéu Ribeiro, Zoinho, 
Arolde de Oliveira, Flaviano Melo, Lael Varella e Pro-
fessor Setimo.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Washiton Reis, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.749-A, DE 2010 
(Do Supremo Tribunal Federal) 

Mensagem n° 57/10 – STF 

Dispõe sobre o subsídio de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, referido no 
art. 48, XV, da Constituição Federal, e dá 
outras providências; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela aprovação deste e do 
de n° 2.197/11, apensado, com substitutivo 
(relator: DEP. ROBERTO SANTIAGO); e da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela aprovação deste, com substi-
tutivo, e pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária dos de 
nºs 2.197/11 e 4.360/12, apensados, e do 
substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (relator: 
DEP. ANTÔNIO ANDRADE). Pendente de 
parecer da Comissão de Constituição de 
Cidadania.
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Despacho: Às Comissoes de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público; e de 
Finanças e Tributação

COMISSÃO DE TRABALHO, DE  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

I – Relatório

Enviado ao Poder Legislativo pelo Supremo Tribu-
nal Federal, destina-se o projeto sob parecer a reajustar 
o valor dos subsídios dos Ministros daquela Corte e a 
estabelecer critérios destinados a disciplinar alterações 
posteriores aplicáveis sobre essa verba, regras essas 
cujos efeitos são estabelecidos a partir do exercício fi-
nanceiro de 2012. De acordo com o que se sugere no 
conteúdo da proposta em relação a esse tema, daquele 
ano em diante os subsídios do Judiciário passam a ser 
reajustados de forma automática, no dia 1º de janeiro 
de cada ano, cumprindo-se, segundo o caput do art. 2º, 
parâmetros estabelecidos em “autorização específica 
prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
nos limites das dotações orçamentárias previstas na 
Lei Orçamentária Anual (LOA)”.

Sem prejuízo desse mecanismo, mas de forma 
não cumulativa, o art. 3º da proposição refere-se à pos-
sibilidade de se alterar os subsídios dos magistrados 
também por lei ordinária, “para o exercício financeiro 
de 2015, e, a partir de então a cada quatro anos”. Com 
tal intuito, os incisos do dispositivo enumeram critérios 
que deverão ser obedecidos em cada uma dessas 
oportunidades.

A Mesa Diretora determinou o apensamento do 
Projeto de Lei nº 2.197, de 2011, cujo teor normativo 
resume-se a estabelecer um reajuste de 4,8% sobre 
o valo do subsídio mensal percebido por Ministros do 
Supremo. Tal revisão é concedida com previsão de vi-
gência a partir de 1º de janeiro de 2012.

Para justificar o projeto que encapa o processo, o 
Presidente da Suprema Corte sustenta que a iniciativa 
“tem por escopo a revisão do subsídio da magistratura 
de modo a recompor as perdas sofridas pelo processo 
inflacionário”. Afirma que o mecanismo automático de 
reajuste, contido no art. 2º da proposta, “dispensará a 
necessidade de remessa anual de projetos de lei ao 
Congresso Nacional, o que tornará o processo legis-
lativo mais célere”. Visando fundamentar o mecanis-

mo alternativo previsto no art. 3º, a mesma autoridade 
sustenta que a sistemática possui como objetivo, “além 
da correção de possíveis distorções na aplicação de 
índices no contexto da revisão prevista no art. 2º, con-
solidar um mecanismo para manter o poder de compra 
da parcela única do subsídio (...), tornando-o condizente 
com a importância da atividade dos agentes políticos 
responsáveis pela prestação jurisdicional”.

Por fim, ainda de acordo com os argumentos 
empregados pelo ministro César Peluso, as medidas 
visadas pelo projeto encontrariam respaldo “também 
no art. 95, III da CF/88, uma vez que buscam efetivar 
o comando constitucional relativo à irredutibilidade do 
subsídio”.

No que diz respeito ao projeto apensado, a re-
ferida autoridade alega, para justifica-lo, que se bus-
cou “recompor o subsídio da magistratura de modo a 
adequá-lo à perda inflacionária de 4,8%, estimada pelo 
Governo Federal para o exercício financeiro de 2011”. 
Segundo Sua Excelência, não há outra forma de se 
atribuir plena eficácia ao inciso X do art. 37 da Cons-
tituição Federal, que garante, nas palavras do magis-
trado, “periódica adequação do subsídio à realidade 
econômica do país em determinado espaço de tempo”.

O impacto orçamentário do projeto original remon-
ta, já consideradas as repercussões do reajuste sobre 
a retribuição dos magistrados em geral, a cerca de qua-
trocentos e cinquenta milhões de reais. A proposição 
apensa, por sua vez, representaria um impacto sobre 
o valor daquelas despesas correspondente a mais de 
cento e cinquenta e um milhões de reais.

II – Voto do Relator

A iniciativa da Suprema Corte, quanto aos dois 
projetos sob exame, sem dúvida reveste-se de méri-
tos, porque de fato a remuneração dos magistrados 
encontra-se defasada, tendo em vista que os valores 
atualmente praticados ainda se reportam a janeiro de 
2009, última ocasião em que sofreram modificação, 
mesmo assim sem que se repusesse a totalidade das 
perdas inflacionárias. Assim, quanto ao valor previsto 
no art. 1º do projeto original e à repercussão sobre o 
referido montante do percentual estabelecido pelo pro-
jeto apensado, a relatoria não tece nenhuma reserva, 
sugerindo-se o acolhimento do valor contido no pro-
jeto principal com a correção resultante da matéria a 
ele anexada.

Mesmo veredicto não se pode emitir, contudo, 
acerca de um outro comando que compõe a proposta 
principal. Cogita-se, no art. 2º do projeto, o rompimento 
do princípio da reserva legal para reajuste de remu-
nerações no âmbito da Administração Pública, instru-
mento de controle indispensável à sociedade. De fato, 
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desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998, não mais se permite a fixação da remune-
ração de servidores ou de agentes políticos de forma 
alheia ao crivo do Legislativo. Assim, entende-se, não 
sob o ponto de vista da constitucionalidade, juízo sob 
responsabilidade de outro colegiado, mas sob um exa-
me mais aprofundado do mérito da questão, que seria 
extremamente temerário abrir precedente da espécie.

Recorda-se que tal opinião coincide inclusive com 
a postura dos próprios ministros da Corte Constitu-
cional em relação a leis com tal conteúdo. Não foram 
poucas as ocasiões em que iniciativas semelhantes à 
aqui examinada viram-se rechaçadas pelo Supremo 
em sede de controle direto de constitucionalidade.

Ademais, cumpre recordar que a adoção de uma 
regra como essa também subtrairia do Poder Legislativo 
a capacidade de emitir juízo de valor sobre parâmetro 
de grande repercussão no que diz respeito à retribuição 
de servidores públicos. Aceito o texto tal como enca-
minhado, o teto remuneratório aplicável àquela cate-
goria constituiria o resultado de elucubrações internas 
do Supremo, impedindo-se que os representantes da 
população deliberem a respeito.

Outra alteração que se faz necessária é a ade-
quação dos efeitos financeiros do projeto ao que prevê 
o § 2º do art. 77 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
relativa ao exercício de 2012. Na aludida norma, veda-
-se a imposição de alcance retroativo em projetos que 
modifiquem o valor de despesas com pessoal, razão 
pela qual o substitutivo oferecido à matéria estabele-
ce o dia 1º de janeiro de 2012 como marco inicial de 
vigência dos novos valores.

Por tais motivos, vota-se pela aprovação dos pro-
jetos sob análise, nos termos do substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2011. – 
Deputado Roberto Santiago, Relator.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO  
PROJETO DE LEI Nº 7.749, DE 2010

Dispõe sobre o subsídio de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O subsídio mensal de Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, referido no inciso XV do art. 48 da 
Constituição Federal, será de R$ 32.147,90 (trinta e 
dois mil reais, cento e quarenta e sete reais e noventa 
centavos) a partir de 1º de janeiro de 2012.

Art. 2º A partir do exercício financeiro de 2013, 
o subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal será fixado por lei de iniciativa do Supremo 
Tribunal Federal, sendo observados, obrigatoriamente, 
de acordo com a respectiva previsão orçamentária, os 
seguintes critérios:

I – a recuperação do seu poder aquisitivo;
II – a posição do subsídio mensal de membro 

do Supremo Tribunal Federal como teto remuneratório 
para a Administração Pública;

III – a comparação com os subsídios e as remu-
nerações totais dos integrantes das demais carreiras 
de Estado e do funcionalismo federal.

Art. 3º As despesas resultantes da aplicação des-
ta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da União.

Art. 4º A implementação do disposto nesta Lei 
observará o disposto no art. 169 da Constituição Fe-
deral e as normas pertinentes da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2011. – 
Deputado Roberto Santiago, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 7.749/10 e do Projeto de Lei nº 2.197/11, apen-
sado, com substitutivo, nos termos do parecer do re-
lator, Deputado Roberto Santiago. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sebastião Bala Rocha – Presidente, Flávia Morais, 
Sabino Castelo Branco e Laercio Oliveira – Vice-Pre-
sidentes, Andreia Zito, Assis Melo, Augusto Coutinho, 
Erivelton Santana, Eudes Xavier, Gorete Pereira, João 
Bittar, Jorge Corte Real, Luciano Castro, Márcio Mari-
nho, Mauro Nazif, Paulo Pereira da Silva, Pedro Henry, 
Policarpo, Roberto Santiago, Silvio Costa, Vicentinho, 
Walney Rocha, Daniel Almeida, Leonardo Quintão e 
Nelson Pellegrino. 

Sala da Comissão, 9 de maio de 2012. –  
Deputado Sebastião Bala Rocha, Presidente 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O projeto em análise pretende reajustar o valor 
do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal 
para R$ 30.675,48 (trinta mil, seiscentos e setenta e 
cinco reais e quarenta e oito centavos) a partir de 1º 
de janeiro de 2011, e estabelece um mecanismo de 
reajuste automático, a partir do exercício financeiro de 
2012, sempre no dia 1º de janeiro de cada ano. 

O art. 3º da proposição prevê também a possibi-
lidade de se alterar os subsídios dos magistrados por 
lei ordinária, “para o exercício financeiro de 2015, e, a 
partir de então a cada quatro anos”. Com tal intuito, os 
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incisos do dispositivo enumeram critérios que deverão 
ser obedecidos em cada uma dessas oportunidades.

A Mesa Diretora determinou o apensamento do 
Projeto de Lei nº 2.197, de 2011, cujo teor normativo 
resume-se a estabelecer um reajuste de 4,8% sobre 
o valo do subsídio mensal percebido por Ministros do 
Supremo. Tal revisão é concedida com previsão de vi-
gência a partir de 1º de janeiro de 2012.

Para justificar o projeto, o Presidente da Suprema 
Corte sustenta que a iniciativa “tem por escopo a revi-
são do subsídio da magistratura de modo a recompor 
as perdas sofridas pelo processo inflacionário”. Afir-
ma que o mecanismo automático de reajuste, contido 
no art. 2º da proposta, “dispensará a necessidade de 
remessa anual de projetos de lei ao Congresso Na-
cional, o que tornará o processo legislativo mais cé-
lere”. Visando fundamentar o mecanismo alternativo 
previsto no art. 3º, a mesma autoridade sustenta que 
a sistemática possui como objetivo, “além da corre-
ção de possíveis distorções na aplicação de índices 
no contexto da revisão prevista no art. 2º, consolidar 
um mecanismo para manter o poder de compra da 
parcela única do subsídio (...), tornando-o condizente 
com a importância da atividade dos agentes políticos 
responsáveis pela prestação jurisdicional”.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público – CTASP – aprovou o Projeto de Lei nº 
7.749, de 2010, e o Projeto de Lei nº 2.197, de 2011, 
apensado, com substitutivo, nos termos do parecer do 
relator, em reunião realizada em 9 de maio de 2012.

Em 31 de agosto de 2012, foi apresentado a esta 
Casa o projeto de Lei nº 4.360, de 2012, que revisa em 
7,12%, a partir de 1º de janeiro de 2013, o subsídio 
de Ministro do STF. Tal proposição também foi apen-
sada ao presente projeto de lei por determinação da 
Mesa Diretora.

É o nosso relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, 
apreciar a proposição quanto à sua compatibilidade ou 
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI, art. 
54, II) e de Norma Interna da Comissão de Finanças 
e Tributação, de 29 de maio de 1996, que “estabelece 
procedimentos para o exame de compatibilidade ou 
adequação orçamentária e financeira”.

Conforme as justificativas dos projetos em análi-
se, o impacto orçamentário do PL nº 7.749/2010 é de 
R$ 446,8 milhões, do PL nº 2.197/2011, que reajusta 
em 4,8% o valor fixado no primeiro, R$ 150,5 milhões, 
e o do PL nº 4.360/2012, que revisa em 7,12% o valor 

resultante dos dois projetos anteriores, de R$ 285,4 
milhões. Na realidade, tais estimativas consideram 
apenas o impacto no âmbito da magistratura federal. 

O substitutivo aprovado na Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público fixou em R$ 
32.147,90 o subsídio mensal de Ministro do STF, re-
sultado da aplicação do reajuste de 4,8% ao subsídio 
previsto no PL 7.749/2010, no valor de R$ 30.675,48. 
Portanto, a estimativa do impacto orçamentário do 
substitutivo é a soma dos dois projetos, em torno de 
R$ 597,3 milhões. A aprovação dos reajustes acumula-
dos previstos nos três projetos resultaria num impacto 
de R$ 882,7 milhões.

Parecer de Mérito do Conselho Nacional de Jus-
tiça sobre as propostas orçamentárias para o exercí-
cio de 2013 dos órgãos do Poder Judiciário contém a 
avaliação do impacto dos projetos em análise e ratifica 
que essas proposições não implicarão em ultrapassa-
gem dos limites com despesa de pessoal fixados na 
LRF, atendendo ao disposto no art. 74 da LDO/2013.

O art. 169, § 1º, da Constituição ainda dispõe 
que a concessão de qualquer vantagem só poderá 
ser efetivada se houver prévia dotação orçamentária 
suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e, ainda 
, se houver autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias.

Em observância ao dispositivo constitucional, as 
LDOs têm disciplinado a matéria, remetendo a anexo 
específico da Lei Orçamentária (Anexo V) a autoriza-
ção para aumento de remuneração.

O Anexo V da Lei Orçamentária para 2012 não 
contém autorização nem dotação para a aprovação 
desse projeto. No entanto, o projeto de Lei Orçamen-
tária para 2013 prevê, em seu Anexo V, R$ 1.1 bilhão 
para a reestruturação ou aumento de remuneração de 
cargos e funções no âmbito do Poder Judiciário. 

Dessa forma, a rigor, tendo em vista o dispositivo 
constitucional que exige prévia autorização e dotação, 
a aprovação da presente proposição só poderia ocorrer 
após a sanção da lei orçamentária para 2013. Assim, 
considerando que o PLOA somente contém provável 
autorização e dotação orçamentária, e não autorização 
legal e efetiva dotação prévia, nos estritos termos do 
art. 169, § 1º, da Constituição, há de ser condicionada 
a concessão desse aumento à efetiva autorização e 
dotação orçamentária. 

Quanto ao valor de R$ 1,1 bilhão previsto o Ane-
xo V, cabe destacar que o valor se destina a atender 
também ao projeto que reajusta a remuneração dos 
servidores do Poder Judiciário. O valor encaminhado 
pelo Poder Executivo corresponde a aproximadamente 
5% da folha salarial do Poder Judiciário considerando 
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a soma da folha da magistratura e a dos servidores. 
Dessa forma, a parcela prevista no orçamento desti-
nada à revisão do subsídio da magistratura conside-
rando o reajuste de 5% seria de aproximadamente R$ 
160 milhões. 

Nos termos da Exposição de Motivos nº 201/2012 
que acompanha a proposta orçamentária, a Ministra do 
Planejamento justifica que, em razão do atual cenário 
econômico, não foi possível atender integralmente à 
demanda do Poder Judiciário. Salienta, ainda, que o 
Poder Executivo estudou cenários prospectivos para 
os próximos anos e, dadas as condicionantes advin-
das das receitas projetadas e da evolução natural das 
despesas obrigatórias da União, chegou a um espa-
ço fiscal que indica a possibilidade de reajuste para 
as carreiras do Poder Judiciário similar ao negociado 
com as carreiras do Poder Executivo, equivalendo a 
15,8% em três anos, sendo 5% ao ano no período de 
2013 a 2015.

A fim de adequar o projeto de lei aos valores 
previstos no anexo V do PLOA/2013 apresento subs-
titutivo prevendo reajuste de 5% no subsídio a partir 
de janeiro de 2013. E em conformidade com o reajus-
te a ser concedido à maioria das carreiras do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo para 2014 e 2015, 
também proponho o mesmo índice de reajuste a par-
tir de janeiro de 2014 e 2015, condicionados à efetiva 
autorização e dotação nas Leis orçamentárias dos 
respectivos exercícios.

Em face do exposto, voto pela adequação financei-
ra e orçamentária do Projeto de Lei n° 7.749, de 2010, 
na forma do substitutivo em anexo, e pela incompati-
bilidade e inadequação orçamentária e financeira dos 
PL’s nºs 2.197, de 2011 e 4.360, de 2012, apensados, 
e do Substitutivo aprovado pela CTASP; e, no mérito, 
pela aprovação do Projeto de Lei n° 7.749, de 2010, 
com substitutivo.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2012. – 
Deputado Antônio Andrade, Relator.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO  
PROJETO DE LEI Nº 7.749, DE 2010

Dispõe sobre o subsídio de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, referido no 
art. 48, XV, da Constituição Federal, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O subsídio mensal de Ministro do Supre-

mo Tribunal Federal, referido no inciso XV do art. 48 
da Constituição Federal, observado o disposto no art. 
4º, será de: 

I – R$ 28.059,29 (vinte e oito mil e cinquenta e 
nove reais e vinte e nove centavos) a partir de 1º de 
janeiro de 2013;

II – R$ 29.462,25 (vinte e nove mil quatrocentos e 
sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) a partir 
de 1º de janeiro de 2014; e

III – R$ 30.935,36 (trinta mil, novecentos e trinta 
e cinco reais e trinta e seis centavos) a partir de 1º de 
janeiro de 2015.

Art. 2º A partir do exercício financeiro de 2016, 
o subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal será fixado por lei de iniciativa do Supremo 
Tribunal Federal, sendo observados, obrigatoriamente, 
de acordo com a respectiva previsão orçamentária, os 
seguintes critérios: 

I – a recuperação do seu poder aquisitivo; 
II – a posição do subsídio mensal de membro 

do Supremo Tribunal Federal como teto remuneratório 
para a Administração Pública; 

III – a comparação com os subsídios e as remu-
nerações totais dos integrantes das demais carreiras 
de Estado e do funcionalismo federal. 

Art. 3º As despesas resultantes da aplicação des-
ta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da União. 

Art. 4º O reajuste previsto no art. 1º desta Lei fica 
condicionado a sua expressa autorização em anexo 
próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação prévia, nos termos do art. 169, § 1º, da Cons-
tituição Federal.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2012. – 
Deputado Antônio Andrade, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
extraordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto 
de Lei nº 7.749/10, na forma do Substitutivo do Relator, 
e pela incompatibilidade e inadequação financeira e 
orçamentária dos PL’s nºs 2.197/11 e 4.360/12, apen-
sados, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 7.749/10, com Subs-
titutivo, nos termos do parecer do relator, Deputado 
Antônio Andrade. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Antônio Andrade – Presidente, Lucio Vieira Lima, As-
sis Carvalho e Pauderney Avelino – Vice-Presidentes, 
Aelton Freitas, Afonso Florence, Alexandre Leite, Andre 
Vargas, Audifax, Cláudio Puty, Fernando Coelho Filho, 
Guilherme Campos, João Dado, João Magalhães, José 
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Guimarães, José Humberto, Júlio Cesar, Júnior Coim-
bra, Manato, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Reinhold 
Stephanes, Rui Palmeira, Vaz de Lima, Zequinha Ma-
rinho, Antonio Carlos Mendes Thame, Celso Maldaner, 
Eduardo Cunha, Jerônimo Goergen e Luiz Carlos Setim. 

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. – 
Deputado Lucio Vieira Lima, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 7.753-A, DE 2010 
(Do ministério público da união) 
Mensagem PGR/GAB/n°3/2010 

Dispõe sobre o subsídio do Procura-
dor-Geral da República, referido no inciso 
Xl do art. 37 e no § 4º do art. 39, c/c o § 2º 
do art. 127 e a alínea “c” do inciso 1 do § 5º 
do art. 128, todos da Constituição Federal, 
e dá outras providências; tendo pareceres: 
da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação deste e 
do de nº 2.198/11, com substitutivo (rela-
tor: DEP. LUCIANO CASTRO); e da Comis-
são de Finanças e Tributação, pela ade-
quação financeira e orçamentária deste, 
com emendas, e pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e orçamentária dos 
de n°s 2.198/11 e 4.358/12, apensados e do 
substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (relator: 
DEP. AELTON FREITAS). Pendente de pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

Despacho: Às Comissoes de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público; e de 
Finanças e Tributação

COMISSÃO DE TRABALHO, DE  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

I – Relatório 

O Ministério Público Federal, encaminhou para 
reajustar o valor dos subsídio e a estabelecer critérios 
destinados a disciplinar alterações posteriores aplicá-
veis sobre essa verba, regras essas cujos efeitos são 
estabelecidos a partir do exercício financeiro de 2012. 
De acordo com o que se sugere no conteúdo da pro-
posta em relação a esse tema, daquele ano em dian-
te os subsídios do Ministério Público Federal passam 

a ser reajustados de forma automática, no dia 1º de 
janeiro de cada ano, cumprindo-se, segundo o caput 
do art. 2º, parâmetros estabelecidos em “autorização 
específica prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e nos limites das dotações orçamentárias pre-
vistas na Lei Orçamentária Anual (LOA)”. 

Sem prejuízo desse mecanismo, mas de forma 
não cumulativa, o art. 3º da proposição refere-se à 
possibilidade de se alterar os subsídio do Procurador-
-Geral da República também por lei ordinária, “para o 
exercício financeiro de 2015, e, a partir de então a cada 
quatro anos”. Com tal intuito, os incisos do dispositivo 
enumeram critérios que deverão ser obedecidos em 
cada uma dessas oportunidades. 

Esclarece, ainda, que a sistemática de revisão 
anual subordinada à legislação orçamentária desa-
fogará o processo legislativo, na medida em que dis-
pensará a apresentação de projetos a cada ano, bem 
como que eventuais discrepâncias que perdurem, após 
a aplicação das revisões anuais, serão compensadas a 
cada quatro anos, a começar por 2015, mediante apre-
sentação de proposição semelhante à ora comentada.

À proposição principal foi apensado o Projeto 
de Lei nº 2.198, de 2011, que determina o reajuste do 
subsídio do Procurador Geral da República, a partir 
de 1º de janeiro de 2012, em 4,8%, percentual esse 
correspondente à perda inflacionária, estimada pelo 
Governo Federal, para o exercício de 2011.

Em se tratando de proposições obrigatoriamente 
sujeitas à apreciação em Plenário, somente naquela 
instância estarão passíveis de amplo emendamento.

II – Voto do Relator 

A iniciativa do Procurador-Geral da República, 
quanto aos dois projetos sob e xame, sem dúvida 
reveste-se de méritos, porque de fato a remuneração 
do MP encontra-se defasada, tendo em vista que os 
valores atualmente praticados ainda se reportam a 
janeiro de 2009, última ocasião em que sofreram mo-
dificação, mesmo assim sem que se repusesse a totali-
dade das perdas inflacionárias. Assim, quanto ao valor 
previsto no art. 1º do projeto original e à repercussão 
sobre o referido montante do percentual estabelecido 
pelo projeto apensado, a relatoria não tece nenhuma 
reserva, sugerindo-se o acolhimento do valor contido 
no projeto principal com a correção resultante da ma-
téria a ele anexada. 

Mesmo veredicto não se pode emitir, contudo, 
acerca de um outro comando que compõe a proposta 
principal. Cogita-se, no art. 2º do projeto, o rompimento 
do princípio da reserva legal para reajuste de remu-
nerações no âmbito da Administração Pública, instru-
mento de controle indispensável à sociedade. De fato, 
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desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998, não mais se permite a fixação da remune-
ração de servidores ou de agentes políticos de forma 
alheia ao crivo do Legislativo. Assim, entende-se, não 
sob o ponto de vista da constitucionalidade, juízo sob 
responsabilidade de outro colegiado, mas sob um exa-
me mais aprofundado do mérito da questão, que seria 
extremamente temerário abrir precedente da espécie. 

Recorda-se que tal opinião coincide inclusive com 
a postura do Supremo Tribunal Federal em relação a 
leis com tal conteúdo. Não foram poucas as ocasiões 
em que iniciativas semelhantes à aqui examinada vi-
ram-se rechaçadas pelo Supremo em sede de controle 
direto de constitucionalidade. 

Ademais, cumpre recordar que a adoção de uma 
regra como essa também subtrairia do Poder Legis-
lativo a capacidade de emitir juízo de valor sobre pa-
râmetro de grande repercussão no que diz respeito à 
retribuição de servidores públicos. 

Suprimido o dispositivo que previa revisão anual 
diferenciada sem tramitação de proposta legislativa 
específica, impõe-se a a renumeração dos artigos 
subsequentes, bem como a adequação da redação 
do art. 3º do projeto principal, igualmente nos termos 
do Substitutivo anexo.

Na oportunidade em que se adota emenda subs-
titutiva global, aglutinando os projetos sob parecer, 
aproveita-se para aprimorar e simplificar a redação de 
suas ementas e dispositivos, ainda que sem alteração 
de significado.

Pelo exposto, voto pela aprovação dos Projetos 
de Lei nº 7.753, de 2010, e nº 2.198, de 2011, na for-
ma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Luciano Castro, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 7.753, de 2010

Dispõe sobre a fixação do subsídio do 
Procurador Geral da República.

O Congresso Nacional decreta:
O subsídio mensal do Procurador Geral da Repú-

blica é fixado em R$ 32.147,90 (trinta e dois mil, cento 
e quarenta e sete reais e noventa centavos), a partir 
de 1º de janeiro de 2012.

Para os exercícios financeiros de 2013 em diante, 
o subsídio mensal do Procurador Geral da República 
será fixado, por lei de sua iniciativa, considerando os 
seguintes critérios:

– a recuperação do seu poder aquisitivo;
– a sua equivalência ao limite máximo de 

remuneração dos servidores públicos;

– a posição relativa frente a subsídios e 
remunerações totais das demais carreiras do 
serviço público federal, especialmente aquelas 
cujas atribuições configurem atividades exclu-
sivas de Estado.

As despesas resultantes da aplicação desta lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias consig-
nadas ao Ministério Público da União.

A implementação do disposto nesta lei observa-
rá o disposto no art. 169 da Constituição e as normas 
pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 8 de novembro de 2011. – 

Deputado Luciano Castro, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 7.753/10 e do Projeto de Lei nº 2.198/11, apen-
sado, com substitutivo, nos termos do parecer do re-
lator, Deputado Luciano Castro. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sebastião Bala Rocha – Presidente, Flávia Morais, 
Sabino Castelo Branco e Laercio Oliveira – Vice-Pre-
sidentes, Andreia Zito, Assis Melo, Augusto Coutinho, 
Erivelton Santana, Eudes Xavier, Gorete Pereira, João 
Bittar, Jorge Corte Real, Luciano Castro, Márcio Mari-
nho, Mauro Nazif, Paulo Pereira da Silva, Pedro Henry, 
Policarpo, Roberto Santiago, Silvio Costa, Vicentinho, 
Walney Rocha, Daniel Almeida, Leonardo Quintão e 
Nelson Pellegrino. 

Sala da Comissão, 9 de maio de 2012. –   
Deputado Sebastião Bala Rocha, Presidente 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O projeto em análise pretende reajustar o valor 
do subsídio do Procurador-Geral da República para 
R$ 30.675,48 (trinta mil, seiscentos e setenta e cinco 
reais e quarenta e oito centavos) a partir de 1º de ja-
neiro de 2011, e estabelece um mecanismo de reajuste 
automático, a partir do exercício financeiro de 2012, 
sempre no dia 1º de janeiro de cada ano. 

O art. 3º da proposição prevê também a possibi-
lidade de se alterar o subsídio mensal do Procurador-
-Geral da República por lei ordinária, “para o exercício 
financeiro de 2015, e, a partir de então a cada quatro 
anos”. Com tal intuito, os incisos do dispositivo enu-
meram critérios que deverão ser obedecidos em cada 
uma dessas oportunidades.
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A Mesa Diretora determinou o apensamento do 
Projeto de Lei nº 2.198, de 2011, cujo teor normativo 
resume-se a estabelecer um reajuste de 4,8% sobre 
o valor do subsídio mensal percebido pelo Procura-
dor-Geral da República. Tal revisão é concedida com 
previsão de vigência a partir de 1º de janeiro de 2012.

Para justificar o projeto, o autor sustenta que a 
iniciativa “tem por escopo a revisão do subsídio do Mi-
nistério Público de modo a recompor as perdas sofridas 
pelo processo inflacionário”. Afirma que o mecanismo 
automático de reajuste, contido no art. 2º da propos-
ta, “dispensará a necessidade de remessa anual de 
projetos de lei ao Congresso Nacional, o que tornará 
o processo legislativo mais célere”. Visando funda-
mentar o mecanismo alternativo previsto no art. 3º, a 
mesma autoridade sustenta que a sistemática possui 
como objetivo, “além da correção de possíveis distor-
ções na aplicação de índices no contexto da revisão 
prevista no art. 2º, consolidar um mecanismo para 
manter o poder de compra da parcela única do subsí-
dio pela simples reposição da variação inflacionária, 
tornando-o condizente com a importância da atividade 
dos agentes políticos responsáveis pela defesa da or-
dem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, essencial à função 
jurisdicional do Estado”.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público – CTASP – aprovou o Projeto de Lei nº 
7.753, de 2010, e o Projeto de Lei nº 2.198, de 2011, 
apensado, com substitutivo, nos termos do parecer do 
relator, em reunião realizada em 9 de maio de 2012.

Em 31 de agosto de 2012, foi apresentado a esta 
Casa o projeto de Lei nº 4.358, de 2012, que revisa em 
7,12%, a partir de 1º de janeiro de 2013, o subsídio 
mensal do Procurador-Geral da República. Tal propo-
sição também foi apensada ao presente projeto de lei 
por determinação da Mesa Diretora.

É o nosso relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a esta Comissão examinar exclusivamente 
a proposição quanto à sua compatibilidade ou adequa-
ção com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamen-
tárias e o orçamento anual, nos termos do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados (RI, art. 54, II) e de 
Norma Interna da Comissão de Finanças e Tributação, 
de 29 de maio de 1996, que “estabelece procedimen-
tos para o exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira”.

Conforme as justificativas dos projetos em análi-
se, o impacto orçamentário do PL nº 7.753/2010 é de 
R$ 173,4 milhões, do PL nº 2.198/2011, que reajusta 
em 4,8% o valor fixado no primeiro, R$ 254,9 milhões, 

e o do PL nº 4.358/2012, que revisa em 7,12% o valor 
resultante dos dois projetos anteriores, de R$ 327,6 
milhões. 

O substitutivo aprovado na Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público fixou em R$ 
32.147,90 o subsídio mensal do Procurador-Geral da 
República, resultado da aplicação do reajuste de 4,8% 
ao subsídio previsto no PL 7.753/2010, no valor de R$ 
30.675,48. A estimativa do impacto orçamentário do 
substitutivo é de R$ 254,9 milhões.

Parecer de Mérito do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público consta do Pedido de Providências nº 
0.00.000.001262/2011-52 e avalia o impacto orçamen-
tário dos projetos de Lei nº 7.753/2010 e 2.198/2011 
conforme determinam as LDOs.

O art. 169, § 1º, da Constituição ainda dispõe 
que a concessão de qualquer vantagem só poderá 
ser efetivada se houver prévia dotação orçamentária 
suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e, ainda, 
se houver autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias.

Em observância ao dispositivo constitucional, as 
LDOs têm disciplinado a matéria, remetendo a anexo 
específico da Lei Orçamentária (Anexo V) a autoriza-
ção para aumento de remuneração.

O Anexo V da Lei Orçamentária para 2012 não 
contém autorização nem dotação para a aprovação 
desse projeto. No entanto, o projeto de Lei Orçamen-
tária para 2013 prevê, em seu Anexo V, R$ 143 milhão 
para a reestruturação ou aumento de remuneração de 
cargos e funções no âmbito do Ministério Público da 
União e do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Dessa forma, a rigor, tendo em vista o dispositivo 
constitucional que exige prévia autorização e dotação, 
a aprovação da presente proposição só poderia ocorrer 
após a sanção da lei orçamentária para 2013. 

No entanto, a Comissão de Finanças e Tributação 
tem admitido a tramitação de proposições que tratam 
de aumento de despesas com pessoal, cuja dotação e 
autorização constem da proposta de Lei Orçamentária 
Anual. Dessa forma, considerando que o PLOA/2013 
somente contém provável autorização e dotação or-
çamentária, e não autorização legal e efetiva dotação 
prévia, nos estritos termos do art. 169, § 1º, da Cons-
tituição, há de ser condicionada a concessão desse 
aumento à efetiva autorização e dotação orçamentária. 

Quanto ao valor de R$ 143 milhões previsto o 
Anexo V, cabe destacar que o valor se destina a aten-
der também ao projeto que reajusta a remuneração 
dos servidores do Ministério Público da União. O va-
lor encaminhado pelo Poder Executivo corresponde a 
aproximadamente 5% da folha salarial do Órgão con-
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siderando a soma da folha dos membros do Ministério 
Público e a de seus servidores. A parcela prevista no 
orçamento destinada à revisão do subsídio do Procu-
rador-Geral considerando o reajuste de 5% seria de 
aproximadamente R$ 62 milhões. 

Nos termos da Exposição de Motivos nº 201/2012 
que acompanha a proposta orçamentária, a Ministra do 
Planejamento justifica que, em razão do atual cenário 
econômico, não foi possível atender integralmente à 
demanda do Ministério Público. Salienta, ainda, que o 
Poder Executivo estudou cenários prospectivos para 
os próximos anos e, dadas as condicionantes advin-
das das receitas projetadas e da evolução natural das 
despesas obrigatórias da União, chegou a um espaço 
fiscal que indica a possibilidade de reajuste para as 
carreiras do Ministério Público similar ao negociado 
com as carreiras do Poder Executivo, equivalendo a 
15,8% em três anos, sendo 5% ao ano no período de 
2013 a 2015.

A fim de adequar o projeto de lei aos valores pre-
vistos no anexo V do PLOA/2013 apresento emendas 
de adequação prevendo reajuste de 5% no subsídio 
a partir de janeiro de 2013. E em conformidade com 
o reajuste a ser concedido à maioria das carreiras do 
Poder Executivo e do Poder Legislativo para 2014 e 
2015, também proponho o mesmo índice de reajuste 
a partir de janeiro de 2014 e 2015, condicionados à 
efetiva autorização e dotação nas Leis orçamentárias 
dos respectivos exercícios.

Em face do exposto, voto pela adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto de Lei n° 7.753, de 
2010, nos termos das emendas de adequação apre-
sentadas, e pela incompatibilidade e inadequação or-
çamentária e financeira dos PL’s nºs 2.198, de 2011 
e 4.358, de 2012, apensados, e do Substitutivo apro-
vado pela CTASP.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Aelton Freitas, Relator.

EMENDA DE ADEQUAÇÃO Nº 1 

Dê-se a seguinte redação ao art. 1º do projeto: 
Art. 1º O subsídio mensal do Procurador-Geral 

da República, referido no inciso XI do art. 37 e no § 4º 
do art. 39, c/c o § 2º do art. 127 e a alínea “c” do inci-
so I do § 5º do art. 128, todos da Constituição federal, 
observado o disposto no art. 4º, será de:

I – R$ 28.059,29 (vinte e oito mil e cinquenta e 
nove reais e vinte e nove centavos) a partir de 1º de 
janeiro de 2013;

II – R$ 29.462,25 (vinte e nove mil quatrocentos e 
sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) a partir 
de 1º de janeiro de 2014; e

III – R$ 30.935,36 (trinta mil, novecentos e trinta 
e cinco reais e trinta e seis centavos) a partir de 1º de 
janeiro de 2015.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Aelton Freitas, Relator.

EMENDA DE ADEQUAÇÃO Nº 2 

Dê-se a seguinte redação ao art. 2º do projeto: 
Art. 2º A partir do exercício financeiro de 2016, 

o subsídio mensal do Procurador-Geral da República 
será fixado por lei de iniciativa do Procurador-Geral 
da República, sendo observados, obrigatoriamente, 
de acordo com a respectiva previsão orçamentária, 
os seguintes critérios: 

I – a recuperação do seu poder aquisitivo; 
II – a posição do subsídio mensal de membro 

do Supremo Tribunal Federal como teto remuneratório 
para a Administração Pública; 

III – a comparação com os subsídios e as remu-
nerações totais dos integrantes das demais carreiras 
de Estado e do funcionalismo federal. 

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Aelton Freitas, Relator.

EMENDA DE ADEQUAÇÃO Nº 3 

Dê-se a seguinte redação ao art. 3º do projeto: 
Art. 3º As despesas resultantes da aplicação 

desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
consignadas ao Ministério Público da União. 

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Aelton Freitas, Relator.

EMENDA DE ADEQUAÇÃO Nº 4 

Dê-se a seguinte redação ao art. 4º do projeto: 
Art. 4º O reajuste previsto no art. 1º desta Lei fica 

condicionado a sua expressa autorização em anexo 
próprio da lei orçamentária anual com a respectiva 
dotação prévia, nos termos do art. 169, § 1º, da Cons-
tituição Federal.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Aelton Freitas, Relator.

EMENDA DE ADEQUAÇÃO Nº 5 

Dê-se a seguinte redação ao art. 5º do projeto: 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  

Deputado Aelton Freitas, Relator.

EMENDA DE ADEQUAÇÃO Nº 6

Exclua-se o art. 6º do projeto de lei.
Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  

Deputado Aelton Freitas, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
extraordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto 
de Lei nº 7.753/10, com emendas, e pela incompati-
bilidade e inadequação financeira e orçamentária dos 
PL’s nºs 2.198/11 e 4.358/12, apensados, e do Subs-
titutivo da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, nos termos do parecer do relator, 
Deputado Aelton Freitas. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Antônio Andrade – Presidente, Lucio Vieira Lima, As-
sis Carvalho e Pauderney Avelino – Vice-Presidentes, 
Aelton Freitas, Afonso Florence, Alexandre Leite, Andre 
Vargas, Audifax, Cláudio Puty, Fernando Coelho Filho, 
Guilherme Campos, João Dado, João Magalhães, José 
Guimarães, José Humberto, Júlio Cesar, Júnior Coim-
bra, Manato, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Reinhold 
Stephanes, Rui Palmeira, Vaz de Lima, Zequinha Ma-
rinho, Antonio Carlos Mendes Thame, Celso Maldaner, 
Eduardo Cunha, Jerônimo Goergen e Luiz Carlos Setim. 

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Antônio Andrade, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.798-A, DE 2010 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 285/2008 
OFÍCIO Nº 1.785/2010 – (SF)

Altera o art. 856 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para dispor sobre o dissídio coletivo de tra-
balho; tendo parecer da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação (relator: DEP. POLICARPO).

Despacho: Às Comissoes 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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O PL nº 7.798, de 2010, do Senado Federal, é 
submetido à revisão da Câmara dos Deputados.

A proposição visa alterar o art. 856 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho – CLT, a fim de adequar o 
texto à Emenda Constitucional nº 45, que modificou o 
poder normativo da Justiça do Trabalho.

O art. 856 vigente dispõe que:

“Art. 856 A instância será instaurada me-
diante representação escrita ao Presidente do 
Tribunal. Poderá ser também instaurada por 
iniciativa do presidente, ou, ainda, a requeri-
mento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, 
sempre que ocorrer suspensão do trabalho.”

Isso significa que o dissídio coletivo pode ser 
instaurado mediante representação de qualquer das 
partes (entidades sindicais representantes de empre-
gados e empregadores), ou por iniciativa do presidente, 
ou, quando ocorrer a suspensão do trabalho, a reque-
rimento do Ministério Público do Trabalho.

A alteração proposta ao art. 856 estabelece que “a 
instauração de dissídio coletivo de natureza econô-
mica poderá ser feita mediante a representação escrita 
ao Presidente do Tribunal, pelas partes, de comum 
acordo, ou pelo Ministério Público do Trabalho, em 
caso de greve em atividade essencial com possibi-
lidade de lesão ao interesse público”. (destacamos)

Assim, o dissídio coletivo a ser instaurado deve 
ter natureza econômica e deve a representação ser 
feita pelas partes, de comum acordo.

O Ministério Público do Trabalho, por sua vez, 
somente pode atuar em caso de greve em atividade 
essencial e desde que haja a possibilidade de lesão 
ao interesse público.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

O texto do art. 856 da CLT era compatível com o 
dispositivo constitucional anterior que previa, nos ter-
mos do § 2º do art. 114, que “recusando-se qualquer 
das partes à negociação ou à arbitragem, é facultado 
aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, 
podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e 
condições, respeitadas as disposições convencionais 
e legais mínimas de proteção ao trabalho”.

A Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro 
de 2004, alterou tal dispositivo e, também, a redação 
do § 2º e do § 3º do art. 114, nos seguintes termos:

“Art. 114.  ..............................................
 ..............................................................
§ 2º Recusando-se qualquer das partes 

à negociação coletiva ou à arbitragem, é fa-
cultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar 
dissídio coletivo de natureza econômica, po-
dendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, 
respeitadas as disposições mínimas legais de 
proteção ao trabalho, bem como as conven-
cionadas anteriormente.
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§ 3º Em caso de greve em atividade es-
sencial, com possibilidade de lesão do inte-
resse público, o Ministério Público do Trabalho 
poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à 
Justiça do Trabalho decidir o conflito.” (grifamos)

Assim, a instância de dissídio coletivo somente 
pode ser instaurada de comum acordo entre as partes 
interessadas, caso haja recusa de qualquer uma delas 
de recorrer à negociação coletiva ou à arbitragem. O 
dissídio coletivo, nos termos da Emenda Constitucio-
nal, está restrito aos de natureza econômica. 

O dispositivo visa estimular a negociação coletiva, 
fundamental para a evolução das relações de trabalho, 
limitando as hipóteses em que os conflitos coletivos 
são submetidos à apreciação do Judiciário.

Por sua vez, a atuação do Ministério Público do 
Trabalho para ajuizar dissídio coletivo está vinculada a 
greve em atividade essencial, com a possibilidade de 
lesão do interesse público. Não está mais vinculada a 
simples suspensão do trabalho em qualquer atividade.

Entendemos que a alteração, já aprovada pelo 
Senado Federal e submetida à nossa revisão, observa 
os estritos termos constitucionais, adequando o dispo-
sitivo celetista à Emenda nº 45, mencionada.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PL 
nº 7.798, de 2010. 

Sala da Comissão, 11 de maio de 2012. –  
Deputado Policarpo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 7.798/2010, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Policarpo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Se-
bastião Bala Rocha – Presidente, Flávia Morais, Sabino 
Castelo Branco e Laercio Oliveira – Vice-Presidentes, 
Assis Melo, Augusto Coutinho, Gorete Pereira, João 
Bittar, Luciano Castro, Márcio Marinho, Mauro Nazif, 
Paulo Pereira da Silva, Policarpo, Roberto Santiago, 
Sandro Mabel, Sergio Zveiter, Vicentinho, Walney Ro-
cha, Alex Canziani, Alice Portugal, Amauri Teixeira, 
João Campos, Leonardo Quintão e Roberto Balestra.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Sebastião Bala Rocha, Presidente

PROJETO DE LEI Nº 5-A, DE 2011 
(Do Sr. Weliton Prado)

Dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Produção de Biocombustíveis 
por Cooperativas (PNBC) e dá outras pro-
vidências; tendo parecer da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-

senvolvimento Rural, pela aprovação, com 
substitutivo (relator: DEP. JOSIAS GOMES).

Despacho: Às Comissoes de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Minas e Energia; Finanças e Tributação 
(Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

I – Relatório

O Projeto de Lei em análise propõe instituir o 
Programa Nacional de Produção de Biocombustíveis 
por Cooperativas, com o objetivo de permitir às coo-
perativas agropecuárias a comercialização de etanol 
combustível e biodiesel diretamente ao consumidor 
final e aos postos revendedores. Propõe, além disso, 
a não incidência de tributos federais indiretos sobre as 
receitas decorrentes da produção e comercialização 
dos biocombustíveis.

A proposição acrescenta o inciso XX ao art. 3º da 
Lei nº 9.847, de 1999, que “dispõe sobre a fiscalização 
das atividades relativas ao abastecimento nacional de 
combustíveis”, para estipular pena de multa de cinco 
mil a um milhão de reais caso se pratique o comércio 
(ilegal) de biocombustível que não tenha sido produ-
zido pela própria cooperativa. 

Finalmente, estabelece que os contratos de fi-
nanciamento das atividades da cadeia de produção de 
biocombustíveis poderão ser firmados com instituições 
privadas ou oficiais de crédito, preferencialmente com 
longo prazo e extenso período de carência.

O Projeto foi distribuído às Comissões de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; de Minas e Energia; de Finanças e Tributação 
(mérito e art. 54 do RICD); e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (art. 54 do RICD).

É o relatório.

II – Voto do Relator

A proposição do nobre deputado Weliton Prado 
intenta permitir que o etanol combustível e o biodiesel 
produzidos pelas cooperativas agropecuárias sejam 
comercializados diretamente ao consumidor final ou 
a postos de revenda. 

A adoção de tal iniciativa, ainda que tenha o mé-
rito de evitar o chamado “passeio dos biocombustíveis” 
– deslocamento desde as unidades industriais até os 
postos de abastecimento, passando pelas distribuido-
ras – enfrenta objeções dos setores governamentais 
envolvidos. Uma, a complexidade do sistema de fis-
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calização necessário para se garantir a observância 
dos padrões de qualidade determinados pela agência 
reguladora, tendo em vista o universo de milhares de 
fornecedores de biocombustíveis e o direito dos con-
sumidores. Outra, a questão tributária, tendo em vista 
que a cobrança de impostos e contribuições tornar-
-se-ia mais complexa e onerosa, além de certamente 
menos eficaz para os Estados e a União. 

Ciente da impossibilidade de se adotar o sistema 
de venda direta de biocombustíveis, mas consciente 
da necessidade de se ampliar a eficiência produtiva do 
sistema cooperativo, optei por apresentar Substitutivo 
que permite a utilização do biocombustível produzido 
pelas cooperativas agropecuárias – cuja matéria-pri-
ma foi cultivada e fornecida por produtores rurais a 
elas vinculados – para o abastecimento de veículos e 
máquinas de propriedade da cooperativa ou de seus 
cooperados. 

Dessa forma, creio que as cooperativas e seus 
cooperados terão a possibilidade de adquirir biocom-
bustíveis em condições favorecidas e com a mesma 
qualidade daqueles disponíveis nos postos de abas-
tecimento. Nada mais justo, considerando-se que tais 
produtos são elaborados com matérias-primas por 
eles cultivadas. 

Outrossim, a permissão para o consumo interno 
de biocombustíveis, no âmbito de cada cooperativa, se 
condiciona a dois aspectos: (i) que o etanol, o biodiesel, 
o biogás ou qualquer outro combustível produzido a 
partir de fonte renovável, não sofra adição de combus-
tível derivado de petróleo; (ii) que o produto atenda às 
especificações da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis – ANP. 

Além disso, corroborando relevante dispositivo 
constante do Projeto de Lei do deputado Weliton Pra-
do, estipula-se multa de expressivo valor que apenará 
aqueles que, descumprindo as determinações legais, 
comercializarem biocombustível a consumidor não vin-
culado à cooperativa agropecuária em que foi produzido. 

Com base no exposto, voto pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 5, de 2011, na forma do Substitu-
tivo anexo. 

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2012. –  
Deputado Josias Gomes, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 5, DE 2011 

(Do Relator)

Dispõe sobre a permissão para o con-
sumo próprio de biocombustíveis produ-
zidos por cooperativa agropecuária com 
matéria-prima dos produtores cooperados, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Às cooperativas agropecuárias e aos pro-

dutores rurais a elas vinculados é permitido o abaste-
cimento de seus veículos e de motores estacionários 
com biocombustíveis de produção própria, elabora-
dos a partir de matérias-primas fornecidas por seus 
cooperados. 

§ 1º Ao biocombustível destinado ao consumo 
próprio da cooperativa ou de seus cooperados não 
poderá ser previamente adicionado combustível deri-
vado do petróleo. 

§ 2º O biocombustível destinado ao consumo 
próprio da cooperativa ou de seus cooperados deve 
atender às especificações da Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. 

Art. 2º O art. 3º da Lei nº 9.847, de 26 de outubro 
de 1.999, passa a vigorar acrescido de inciso XX, com 
a seguinte redação: 

“Art. 3º  .................................................
 ..............................................................
XX – comercializar biocombustível a con-

sumidor não vinculado à cooperativa agrope-
cuária em que foi produzido. 

Multa – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). (NR) ” 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação oficial. 

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2012. –  
Deputado Josias Gomes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei 
nº 5/2011, com substitutivo, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Josias Gomes. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Raimundo Gomes de Matos – Presidente, Nilson Leitão 
e Reinaldo Azambuja – Vice-Presidentes, Abelardo Lu-
pion, Assis do Couto, Bohn Gass, Carlos Magno, Celso 
Maldaner, Dilceu Sperafico, Duarte Nogueira, Giovanni 
Queiroz, Hélio Santos, Homero Pereira, Jairo Ataíde, 
Jesus Rodrigues, Josias Gomes, Josué Bengtson, Junji 
Abe, Lira Maia, Luis Carlos Heinze, Marcon, Moreira 
Mendes, Natan Donadon, Nelson Meurer, Nelson Pa-
dovani, Odílio Balbinotti, Oziel Oliveira, Paulo Cesar 
Quartiero, Pedro Chaves, Roberto Balestra, Valdir Co-
latto, Valmir Assunção, Vitor Penido, Wandenkolk Gon-
çalves, Zé Silva, Diego Andrade, Edio Lopes, Heuler 
Cruvinel, Márcio Marinho e Sergio Guerra.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Raimundo Gomes de Matos, Presidente
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PROJETO DE LEI Nº 600-A, DE 2011 
(Do Sr. Augusto Coutinho)

Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outu-
bro de 2003, que “dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso e dá outras providências”, para 
isentar os idosos de contribuição aos Con-
selhos e demais entidades de fiscalização 
profissional; tendo parecer da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação (relatora: DEP. FLÁ-
VIA MORAIS).

Despacho: Às Comissoes de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Seguri-
dade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Jus-
tiça 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

O Projeto de Lei nº 600, de 2011, visa dispor so-
bre a concessão, aos idosos, de isenção do pagamento 
de contribuição para os conselhos e demais entidades 
de fiscalização profissional.

Para tanto, acresce à Lei 10.741/03 o art. 28-A, 
que isenta da referida contribuição o idoso que não 
exerça habitualmente a profissão em contrapartida de 
remuneração, nem seja membro de sociedade que se 
dedique ao exercício da profissão fiscalizada.

Dispõe o artigo acrescido, adicionalmente, que 
deverá ser concedida a isenção mediante simples de-
claração, firmada pelo idoso, atestando que preenche 
os requisitos necessários para obter o benefício, sem 
prejuízo das sanções para eventual falsidade.

Fica ainda estabelecido que os conselhos bai-
xarão regulamentos, em até seis meses contados da 
vigência da nova lei, quando iniciará a vigorar a isen-
ção nela concedida, fixando as condições de caracte-
rização da ausência de exercício habitual da profissão.

Por fim, a proposição prevê que a isenção se 
estende aos preços de eventual reinscrição e de ser-
viços cuja fruição seja imposta, inclusive a renovação 
obrigatória de carteiras de identificação profissional, 
bem como que os idosos beneficiários da isenção não 
poderão sofrer qualquer tipo de discriminação em re-
lação aos demais inscritos nos conselhos de fiscali-
zação profissional.

Esgotado o prazo regimental de cinco sessões, 
aberto para apresentação de emendas ao projeto, ne-
nhuma foi recebida.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da 
proposição com base no que dispõe o art. 32, inciso 
XVIII, do Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Como prevê a Constituição Federal, em seu art. 
230, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua parti-
cipação na comunidade, defendendo sua dignidade 
e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, bem 
como a programas de amparo aos idosos, executados 
preferencialmente em seus lares, além de gratuidade 
dos transportes coletivos urbanos, aos maiores de 
sessenta e cinco anos.

Por sua vez, a Lei 10.741/03, que dispôs sobre 
o Estatuto do Idoso, estabeleceu que ele destinar-se-
-ia a regular os direitos assegurados às pessoas com 
idade igual ou superior a sessenta anos, tratando, em 
seu Capítulo VI do Titulo II, da profissionalização e do 
trabalho do idoso. Neste Capítulo, porém, a referida 
lei não tratou da facilitação do acesso, aos serviços 
dos conselhos de fiscalização profissional, dos ido-
sos que exerçam, em caráter eventual, sua profissão, 
o que configura, a nosso ver, uma omissão que deve 
ser corrigida.

Neste sentido, faz-se mister salientar o mérito do 
presente projeto que, sem onerar demasiadamente as 
entidades de fiscalização do exercício de profissões 
regulamentadas, pois são em número diminuto os 
idosos que exercem a profissão de forma esporádica, 
concede um benefício àqueles que já dedicaram uma 
vida inteira ao exercício profissional e, após anos de 
contribuição aos respectivos conselhos, são chamados 
vez por outra a contribuir em alguma atividade sobre a 
qual detém conhecimento e larga experiência.

Isto posto, e considerando que a adoção das nor-
mas propostas no presente projeto de lei representam 
um avanço na proteção aos idosos em nossa socie-
dade, nosso voto é pela APROVAÇÃO, no mérito, do 
Projeto de Lei nº 600, de 2011.

Sala da Comissão, 17 de julho 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 600/2011, 
nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Flávia 
Morais.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Se-
bastião Bala Rocha – Presidente, Flávia Morais, Sabino 



Dezembro de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 05 40745 

Castelo Branco e Laercio Oliveira – Vice-Presidentes, 
Assis Melo, Augusto Coutinho, Gorete Pereira, João 
Bittar, Luciano Castro, Márcio Marinho, Mauro Nazif, 
Paulo Pereira da Silva, Policarpo, Roberto Santiago, 
Sandro Mabel, Sergio Zveiter, Vicentinho, Walney Ro-
cha, Alex Canziani, Alice Portugal, Amauri Teixeira, 
João Campos, Leonardo Quintão e Roberto Balestra.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Sebastião Bala Rocha, Presidente

PROJETO DE LEI Nº 1.365-A, DE 2011 
(Do Sr. Vieira da Cunha)

Dispõe sobre condições necessárias 
à abertura e ao funcionamento de parques 
de diversão e similares e impõe responsa-
bilidade solidária ao proprietário e ao ad-
ministrador do empreendimento por danos 
causados em decorrência do mau estado 
de conservação, falhas técnicas em equi-
pamentos ou de operação em desacordo 
com o disposto nesta Lei; tendo parecer da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela aprovação des-
te e dos de nºs 2321/11, 2668/11 e 2886/11, 
apensados, com substitutivo (relator: DEP. 
EDSON EZEQUIEL).

Despacho: Às Comissoes de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio; De-
senvolvimento Urbano e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 1.365, de 2011, de autoria do 
Deputado Vieira da Cunha, apresenta disposições sobre 
condições necessárias à abertura e ao funcionamento 
de parques de diversão e similares a serem cumpridas 
pelos proprietários e administradores (art. 1º).

A proposição dispõe que a concessão de alvará 
de funcionamento aos parques de diversão e simila-
res deverá ser precedida da obtenção de laudo técni-
co que comprove perfeitas condições de montagem e 
funcionamento dos equipamentos e segurança para 
o público a que se destinar, com classificação de fai-
xa etária (art. 2º, caput). Ademais, são estabelecidos 
critérios para a emissão e validade do referido laudo 
técnico, quais sejam: ser emitido por profissional habili-
tado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia – CREA, ser precedido de Anotação de 

Responsabilidade Técnica registrada no CREA, e ter 
validade máxima de um ano (art. 2º, parágrafo único).

O projeto estabelece que o proprietário e o admi-
nistrador do parque de diversões são solidariamente 
responsáveis, civil, penal e administrativamente, por 
quaisquer lesões ou danos sofridos pelos usuários 
em decorrência do mau estado de conservação, fa-
lhas técnicas em equipamentos ou operação em de-
sacordo com os dispositivos da Proposição (art. 3º). 
Adicionalmente, torna solidariamente responsáveis os 
agentes públicos que deferirem o funcionamento de 
parques de diversão ou similares em desacordo com 
as disposições do projeto, bem como aqueles que, in-
cumbidos da fiscalização, omitem-se no cumprimento 
de seu dever (art. 3º, parágrafo único).

É também estabelecido que o laudo técnico de-
verá ficar exposto em local visível ao público (art. 4º) e 
que o descumprimento às disposições do projeto sub-
meterá os infratores à penalidade de multa entre dois 
mil a dois milhões de reais, sem prejuízo das demais 
sanções civis, penais ou administrativas cabíveis (art. 
5º, caput), sendo que, na dosagem da pena, o CREA 
deverá considerar critérios como proporcionalidade, 
razoabilidade, reincidência e capacidade econômica 
do infrator (art. 5º, parágrafo único).

De acordo com a justificação do projeto, o nú-
mero de acidentes, principalmente com crianças, em 
parques de diversões exige do legislador providências 
de proteção à população usuária desses estabeleci-
mentos. Assim, defende uma legislação que explicite 
a responsabilidade dos proprietários dos parques de 
diversões em relação aos acidentes no seu estabe-
lecimento, bem como que os obrigue a contratar um 
profissional habilitado pelo CREA para atestar as boas 
condições técnicas dos equipamentos e instalações. 
Argumenta ainda que o projeto conferiria competência 
aos CREAs para a fiscalização desses estabelecimen-
tos, podendo aplicar penalidades pecuniárias àqueles 
que descumprirem as disposições ora apresentadas.

Destaca-se que, no segundo semestre de 2011, 
foram apensadas três projetos de lei à proposição princi-
pal, que são os PLs nos 2.321/11; 2.668/11 e 2.886/11.

Assim, o Projeto de Lei nº 2.321, de 2011, de 
autoria do Deputado Leonardo Meyer, estabelece re-
gras de segurança para a implantação e funcionamento 
de parques de diversão. Ademais, dispõe que as re-
gras aplicam-se a parques de diversão permanentes 
e temporários, a parques temáticos, parques aquáti-
cos, centros de entretenimento voltados a crianças e 
adolescentes internos a edificações, casas de festa e 
outros estabelecimentos similares abertos ao público, 
mediante pagamento de ingresso ou não.
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A proposição prevê que, para a implantação de 
parque de diversão, será requerido licenciamento pe-
rante o órgão estadual competente da área de seguran-
ça pública, sem prejuízo de outras licenças exigíveis, 
sendo previstas (i) licença de instalação; e (ii) licença 
de operação, com renovação periódica.

Destaca-se que, em cada brinquedo ou grupo 
de brinquedos deverá constar placa com informações 
como idade mínima e altura mínima do usuário, data 
da vistoria mais recente e outras indicações que sejam 
necessárias para o uso adequado dos brinquedos. Os 
brinquedos deverão, inclusive, observar as normas téc-
nicas de segurança estabelecidas no âmbito do Siste-
ma Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial. Adicionalmente, cada parque de diversão 
deverá terá um responsável técnico, com treinamento 
específico para essa atividade, registrado no conselho 
regional de engenharia e agronomia ou no conselho 
de arquitetura e urbanismo.

Por sua vez, o Projeto de Lei nº 2.668, de 2011, 
de autoria do Deputado Felipe Bornier, estabelece con-
trole da manutenção e vistoria dos brinquedos dos par-
ques de diversão pelos usuários. Primeiramente, dispõe 
o projeto que diversas informações, como número do 
alvará de funcionamento, a data da última manutenção 
realizada pela empresa fabricante dos brinquedos e 
a data da última vistoria realizada pelo órgão público 
competente, deverão ser prestadas no verso dos bi-
lhetes vendidos para uso de cada um dos brinquedos.

Ademais, dispõe que as empresas fabricantes dos 
brinquedos são obrigadas a fornecer, periodicamente, 
laudos de manutenção de seus produtos, e as autori-
dades competentes são obrigadas a fornecer laudos 
de vistoria. Estabelece também que a renovação dos 
alvarás, pelas prefeituras dos municípios onde estão 
instalados os parques de diversão, somente será con-
cedida, após verificação do cumprimento dos disposi-
tivos da presente proposição.

No que se refere a sanções, é estabelecido que 
o descumprimento às normas do projeto submetem 
o infrator às penalidades de que tratam os arts. 186, 
187 e 927 do Código Civil e o art. 147 do Código de 
Processo Civil, resguardadas outras penalidades pre-
vistas em Lei.

Já o Projeto de Lei nº 2.886, de 2011, de autoria 
do Deputado Dimas Fabiano, determina que em todos 
os brinquedos e demais atrações existentes em parques 
de diversão em funcionamento sejam fixadas em local 
visível para o público placas informativas com dados 
sobre manutenção, vistoria técnica e eventuais riscos 
na utilização desses aparelhos e dá outras providências.

Ademais, é estabelecido que os dados referen-
tes à manutenção compreendem a data em de sua 

última realização, a data da próxima manutenção e o 
número do laudo de vistoria emitido pelas autoridades 
públicas competentes. 

Estabelece o projeto que a não observância de 
suas disposições acarretará multa no valor de mil re-
ais, a ser dobrada em caso de reincidência.

O Projeto de Lei nº 1.365, de 2011, e seus apen-
sados, estão sujeitos à apreciação do Plenário, tra-
mitam em regime ordinário e serão apreciados pelas 
comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio; de Desenvolvimento Urbano; e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, que se pronunciará 
inclusive quanto ao mérito da proposição. 

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório do essencial.

II – Voto do Relator

O presente PL nº 1.365, de 2011, e seus apensa-
dos buscam propiciar maior segurança aos parques de 
diversão face aos acidentes que são observados nes-
ses locais, vitimando sobretudo crianças que, a propó-
sito, merecem especial proteção por parte do Estado.

Essencialmente, a proposição principal estabele-
ce que a concessão de alvará de funcionamento aos 
parques de diversão e similares deverá ser precedida 
de obtenção de laudo técnico que comprove seguran-
ça para o público e perfeitas condições de montagem 
e funcionamento dos equipamentos.

Ademais, esse laudo técnico terá a validade má-
xima de um ano, e será emitido por profissional habili-
tado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetu-
ra e Agronomia – CREA e precedido de Anotação de 
Responsabilidade Técnica registrada nesse Conselho.

Na ocorrência de acidentes em decorrência de 
mau estado de conservação, falhas técnicas ou ope-
ração em desacordo com a legislação, proprietário e 
o administrador serão solidariamente responsáveis 
civil, penal e administrativamente pelas lesões e de-
mais danos.

No que se refere às multas, seu valor será esta-
belecido pelo CREA, observando-se os limites míni-
mo e máximo de, respectivamente R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Destaca-se que os três projetos apensados tam-
bém possibilitam o aprimoramento da proposição prin-
cipal, de maneira que entendemos ser oportuna a 
apresentação de um substitutivo que consolide tais 
iniciativas.

Acerca do tema, é importante destacar que o de-
ver de manter as instalações dos parques de diversão 
em perfeitas condições de utilização é aspecto essen-
cial a ser observado pelas empresas que explorem 
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esse tipo de atividade. Evidentemente, o processo de 
emissão de um laudo técnico anual por profissional 
inscrito no CREA representará um custo que, todavia, 
é marginal frente à magnitude dos investimentos que 
devem ser direcionados ao processo de manutenção 
dos equipamentos. Ademais, o laudo pode propiciar um 
mecanismo importante para a certificação de que re-
quisitos mínimos de segurança estão sendo atendidos.

Quanto às sanções estabelecidas, consideramos 
ser importante que sejam anualmente atualizadas con-
forme a variação do IPCA, de forma que seja evitado 
que tenham sua significância econômica reduzida.

Destaca-se que a referida atualização não tem 
por objeto um preço a ser praticado na economia, mas 
tão somente a correção dos limites de valor para uma 
sanção que poderia ser aplicada no caso excepcional 
do descumprimento da norma. Entendemos, portan-
to, que não há como considerar que a medida possa, 
de alguma forma, afetar negativamente a estabilidade 
monetária brasileira.

Por fim, consideramos ser importante definir a desti-
nação dos valores arrecadados com as multas. Propomos 
que 30% desses valores sejam direcionados ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia que 
apurar a infração, e 70% ao Fundo Nacional de Saúde 
– FNS, que é o gestor financeiro, na esfera federal, dos 
recursos do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assim, ante o exposto, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 1.365, de 2011, e dos apensados 
Projetos de Lei nos 2.321, de 2011; 2.668, de 2011; e 
2.886, de 2011, na forma do substitutivo anexo, cuja 
redação procura contemplar os aspectos comentados.

Sala da Comissão,    de    de 2012. – Deputado 
Edson Ezequiel, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 1.365, DE 2011, E APENSADOS

Dispõe sobre condições para o funcio-
namento de parques de diversão e similares 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre condições para o 

funcionamento de parques de diversão e similares e 
dá outras providências.

Parágrafo único. As regras estabelecidas por esta 
Lei aplicam-se a parques de diversão permanentes 
e temporários, parques temáticos, parques aquáti-
cos, centros de entretenimento voltados a crianças e 
adolescentes internos a edificações, casas de festa e 
outros estabelecimentos similares abertos ao público, 
mediante pagamento de ingresso ou não.

Art. 2º A concessão de alvará de funcionamento 
aos empreendimentos do tipo parque de diversão e 

similares de que trata o art. 1º, parágrafo único, desta 
Lei será precedida da obtenção de laudo técnico que 
comprove perfeitas condições:

I – de montagem, manutenção e funcionamen-
to dos equipamentos, conforme as especificações do 
fabricante; e

II – de segurança para o público a que se desti-
nar, com classificação de faixa etária.

§ 1º O laudo técnico a que se refere o caput des-
te artigo deverá:

a) ser emitido por profissional legalmente 
habilitado no Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia – CREA respectivo;

b) ser precedido de Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica registrada no CREA; e

c) ter validade máxima de um ano.

§ 2º O alvará de funcionamento de que trata o 
caput deste artigo será renovado anualmente e será 
válido apenas durante o período de validade do res-
pectivo laudo técnico.

§ 3º Nos parques de diversão e similares deverá 
ser exposta, em destaque, placa em local visível ao 
público informando a data de validade do alvará de 
funcionamento e órgão emissor.

§ 4º Nos parques de diversão e similares abertos 
onerosamente ao público, deverão ser mantidas cópias 
do alvará de funcionamento e respectivo laudo técnico 
para consulta por parte do público.

Art. 3º Cada parque de diversão ou similar terá 
um responsável técnico registrado no CREA, com trei-
namento específico para essa atividade.

§ 1º O Conselho Federal de Engenharia e Agrono-
mia – CONFEA disciplinará os requisitos mínimos para 
o treinamento específico previsto no caput deste artigo.

§ 2º O nome do responsável técnico e o número 
de telefone do respectivo CREA deverão estar expos-
tos em placa, em destaque, em local visível ao público.

Art. 4º Na entrada de cada brinquedo que integra 
o parque de diversão ou similar deverá constar placa 
com, no mínimo, as seguintes informações, grafadas 
de forma visível ao público:

I – idade mínima e, se for o caso, máxima dos 
usuários;

II – altura mínima e, se for o caso, máxima dos 
usuários;

III – peso máximo dos usuários;
IV – data da vistoria mais recente efetuada pelo 

órgão competente da área de segurança pública; e
V – outras indicações necessárias para a utiliza-

ção segura do brinquedo.
Art. 5º Os brinquedos e outros equipamentos 

instalados em parques de diversão e similares devem 
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observar as normas de segurança estabelecidas pelas 
normas técnicas reconhecidas pelo Sistema Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, 
sem prejuízo das demandas específicas apresenta-
das pelos órgãos competentes das áreas de segu-
rança pública, edificação e urbanismo, saúde pública 
e meio ambiente.

Art. 6º As empresas fabricantes dos brinque-
dos fornecerão cronogramas de manutenção para os 
brinquedos produzidos a partir da data de entrada em 
vigor desta Lei, os quais deverão ser verificados por 
ocasião da elaboração do laudo técnico de que trata 
o art. 2º desta Lei

Art. 7º O proprietário e o administrador do parque 
de diversões ou similar são solidariamente responsá-
veis civil, penal e administrativamente por quaisquer 
lesões ou danos sofridos pelos usuários em decorrên-
cia de conservação deficiente dos brinquedos, pela má 
operação realizada por funcionários ou servidores, ou 
por operação do parque ou similar em desacordo com 
as disposições desta Lei.

Parágrafo único. Nos termos do caput deste ar-
tigo, são solidariamente responsáveis aqueles que, 
incumbidos da fiscalização, omitem-se em seu dever 
ou a realizem de forma precária.

Art. 8º O descumprimento ao disposto nesta Lei 
submete os infratores à penalidade de multa pecuniária 
a ser estabelecida entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sem prejuízo 
das demais sanções civis, penais ou administrativas.

§ 1º Ao dosar a pena, o CREA da jurisdição le-
vará em conta a proporcionalidade, a razoabilidade, 
a reincidência e a capacidade econômica do infrator.

§ 2º Os valores de que trata o caput deste artigo 
serão corrigidos monetariamente, com periodicidade 
anual, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, apurado e divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

§ 3º A correção monetária de que trata o § 2º 
deste artigo será aplicada no primeiro dia de cada 
ano, e será devida a partir do dia 1º de janeiro do ano 
subsequente à publicação desta Lei.

4º Os valores arrecadados no pagamento das 
multas de que trata o caput deste artigo observarão a 
seguinte destinação:

I – 30% (trinta por cento) ao CREA que apurar 
a infração; e

II – 70% (setenta por cento) ao Fundo Nacional 
de Saúde.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
trezentos e sessenta dias de sua publicação.

Sala da Comissão,    de    de 2012. – Deputado 
Edson Ezequiel, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.365/2011, 
o PL 2.321/2011, o PL 2.668/2011 e o PL 2.886/2011, 
apensados, com substitutivo, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Edson Ezequiel. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Marcio Reinaldo Moreira – Presidente, Antonio Ba-
lhmann, Jânio Natal, João Lyra, José Augusto Maia, 
Luis Tibé, Miguel Corrêa, Ronaldo Zulke, Valdivino de 
Oliveira, Zeca Dirceu, Ângelo Agnolin, Edson Ezequiel, 
Esperidião Amin e Marco Tebaldi. 

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –  
Deputado Marcio Reinaldo Moreira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.564-A, DE 2011 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 88/2008 
OFÍCIO Nº 894/2011 – SF

Acrescenta §§ 4º e 5º ao art. 643 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprova-
da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, para conceder prioridade nos pro-
cedimentos judiciais trabalhistas aos traba-
lhadores desempregados, com mais de 50 
(cinquenta) anos, e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, pela apro-
vação (relator: DEP. POLICARPO).

Despacho: Às Comissoes 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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O Senado Federal enviou ao Congresso Nacional 
o Projeto de Lei em epígrafe.

De acordo com a proposta, a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) concederá prioridade ao exame 
e julgamento de reclamações trabalhistas que envolvam 
trabalhador desempregado com idade igual ou supe-
rior cinquenta, se esse assim o requerer. A prioridade 
concedia não cessará com a morte do beneficiado e 
se estenderá aos sucessores.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
Emendas.

É relatório.
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II – Voto do Relator

A proposta em análise estabelece acrescimen-
to ao privilégio processual concedido pelo Estatuto 
do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) 
às pessoas com idade igual ou superior a sessenta 
anos. O Estatuto concede a esse grupo prioridade na 
tramitação judicial dos processos e procedimentos, em 
qualquer instância.

Com aprovação dessa proposta, temos que, no 
âmbito da Justiça do Trabalho, o limite de idade para 
a concessão da prioridade processual se reduz a cin-
quenta anos, quando o trabalhador estiver em situação 
de desemprego devidamente comprovada.

Naturalmente que a matéria vem a benefício dos 
trabalhadores abrangidos pelo Projeto. Sabe-se que a 
tramitação de processos na Justiça do Trabalho pode 
consumir anos, especialmente se a lide for examinada 
pelos Tribunais Regionais ou pelo Tribunal superior do 
Trabalho. No caso, é requisito para o benefício que o 
trabalhador esteja em situação de desemprego, impli-
cando que a lide, objeto do privilégio processual, qua-
se sempre, envolva a discussão de verbas rescisórias. 
Nessas, a urgência se explica de maneira clara.

Não vemos, pois, óbices ao mérito do Projeto e 
entendemos que a matéria merece aprovação.

Em razão do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 1.564, de 2011.

Sala da Comissão, 04 de novembro de 2011. – 
Deputado Policarpo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.564/2011, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Policarpo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Se-
bastião Bala Rocha – Presidente, Flávia Morais, Sabino 
Castelo Branco e Laercio Oliveira – Vice-Presidentes, 
Assis Melo, Augusto Coutinho, Gorete Pereira, João 
Bittar, Luciano Castro, Márcio Marinho, Mauro Nazif, 
Paulo Pereira da Silva, Policarpo, Roberto Santiago, 
Sandro Mabel, Sergio Zveiter, Vicentinho, Walney Ro-
cha, Alex Canziani, Alice Portugal, Amauri Teixeira, 
João Campos, Leonardo Quintão e Roberto Balestra.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Sebastião Bala Rocha, Presidente

PROJETO DE LEI Nº 1.751-A, DE 2011 
(Do Sr. Arthur Lira)

Dispõe sobre o fornecimento gratuito 
de transporte coletivo, em dias de realização 
de eleição, plebiscito e referendo, a eleitores 
residentes nas zonas urbanas; tendo pare-

cer da Comissão de Viação e Transportes, 
pela aprovação, com substitutivo (relator: 
DEP. RICARDO IZAR).

Despacho: Às Comissoes de Viação 
e Transportes; Trabalho, de Administração e 
Serviço Público; Finanças e Tributação (Art. 54 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Mérito e Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em foco pretende estabelecer 
a obrigação do fornecimento gratuito de transporte 
coletivo municipal, metropolitano e intermunicipal a 
eleitores residentes nas zonas urbanas, nos dias de 
realização de eleição, plebiscito e referendo. O período 
da vigência do transporte gratuito terá início, segundo 
a proposta, duas horas antes do horário fixado pela 
Justiça Eleitoral para a realização do pleito e termi-
nará duas horas depois, ficando proibida a alteração 
dos horários das linhas e do número de veículos dos 
concessionários e permissionários nesses dias. O texto 
prevê que as empresas concessionárias e permissio-
nárias de serviço público terão direito a compensação 
fiscal pelo fornecimento do transporte gratuito e que o 
Tribunal Superior Eleitoral deverá expedir as instruções 
necessárias para a execução do disposto na futura Lei.

Segundo o autor da proposta, trata-se de provi-
dência salutar, haja vista que são recorrentes os casos 
de candidatos e demais interessados que financiam o 
transporte de eleitores em troca de voto, nos dias de 
votação dos pleitos eleitorais e das consultas populares.

Além desta Comissão de Viação e Transportes, 
a proposição também deverá ser objeto de análise da 
Comissão de Administração e Serviço Público, seguida 
da Comissão de Finanças e Tributação, que se pronun-
ciará quanto à adequação financeira e orçamentária, 
e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, que se manifestará quanto ao mérito e quanto 
à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

II – Voto do Relator

A nossa Constituição Federal, em seu art. 14, § 
1º, determina que o voto é obrigatório para as pesso-
as com idade entre dezoito e setenta anos. Em outras 
palavras, o voto em nosso país é um direito, por meio 
do qual se exerce a soberania popular, mas é, tam-
bém, um dever do cidadão. Não obstante, o Estado 
não oferece ao cidadão as condições necessárias para 
que ele exerça plenamente sua cidadania, particular-
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mente no caso das pessoas que dispõem de parcos 
recursos financeiros.

Para muitos, comparecer às urnas é um desafio. 
Os deslocamentos entre o local de residência e a zona 
eleitoral e, de novo, a volta à residência, nem sempre 
podem ser feitos à pé, o que significa a necessidade 
de pagamento de dois bilhetes de passagem no trans-
porte coletivo. Considerando que, via de regra, cada 
família tem mais de um eleitor, o processo torna-se 
proibitivo para aqueles de baixa renda. Como resulta-
do, eles engrossam as estatísticas da abstenção ou, 
pior ainda, tornam-se presas fáceis para candidatos 
inescrupulosos que financiam o transporte desses elei-
tores, nos dias de pleito, em troca do voto.

Parece-nos, portanto, bastante adequada a ini-
ciativa sob exame, que visa oferecer transporte público 
gratuito para os eleitores em dias de eleição, plebis-
cito ou referendo. Do ponto de vista da prestação do 
serviço de transporte público coletivo, que é o objeto 
de exame desta Comissão de Viação e Transportes, 
a proposta não traz prejuízo para os contratos em 
vigor, pois admite o direito das empresas à compen-
sação fiscal pelo fornecimento do transporte gratuito 
previsto. Entretanto, cabem alguns aperfeiçoamentos 
ao texto apresentado.

Em primeiro lugar, entendemos que não há porque 
restringir o benefício aos eleitores residentes na zona 
urbana, deixando de fora aqueles da zona rural, que 
provavelmente enfrentam dificuldades ainda maiores 
para os seus deslocamentos. E, em segundo lugar, 
parece-nos recomendável direcionar o benefício para 
eleitores de baixa renda, como uma forma de limitar 
os custos do benefício. Afinal, não se justifica oferecer 
transporte gratuito, cujo custo deve ser suportado por 
recursos públicos, para eleitores que não têm necessi-
dade desse subsídio. Como limiar de corte, sugerimos 
a comprovação de renda familiar igual ou inferior a dois 
salários mínimos, que é o mesmo limite adotado pelo 
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 2003).

Finalmente, embora não seja questão inerente ao 
rol de competências desta Comissão, questionamos o 
dispositivo que impõe uma obrigação ao Tribunal Su-
perior Eleitoral. Salvo melhor juízo, isso configura uma 
ingerência indevida sobre outro Poder da República. 
Mais adequado seria que o texto previsse apenas a 
regulamentação da matéria. Entretanto, o dispositivo 
será melhor analisado quando do exame da proposta 
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 1.751, de 2011, na forma do substi-
tutivo anexo.

Sala da Comissão, 08 de novembro de 2012. –  
Deputado Ricardo Izar, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 1.751, DE 2011

Dispõe sobre o fornecimento gratuito 
de transporte coletivo aos eleitores de bai-
xa renda, em dias de realização de eleição, 
plebiscito e referendo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o fornecimento gra-1º Esta Lei dispõe sobre o fornecimento gra-º Esta Lei dispõe sobre o fornecimento gra-

tuito de transporte coletivo, em dias de eleição, plebis-
cito e referendo, a eleitores de baixa renda residentes 
nas zonas urbana e rural.

Art. 2º Nos dias de realização de eleição, ple-2º Nos dias de realização de eleição, ple-º Nos dias de realização de eleição, ple-
biscito e referendo, será fornecido, de forma gratuita, 
transporte coletivo municipal, metropolitano e inter-
municipal a eleitores de baixa renda residentes nas 
zonas urbana e rural.

§ 1º O período da vigência do transporte gratuito 
a que se refere o caput terá início duas horas antes do 
horário fixado pela Justiça Eleitoral para a realização 
do pleito e terminará duas horas depois.

§ 2º Fica proibida a alteração dos horários das 
linhas e do número de veículos colocados pelos con-
cessionários e permissionários em cada uma delas 
nos dias em que vigorar a gratuidade a que se refere 
o caput.

§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, consi-
dera-se de baixa renda o eleitor que comprovar, nos 
termos do regulamento, renda familiar igual ou inferior 
a dois salários mínimos.

Art. 3º As empresas concessionárias e permis-3º As empresas concessionárias e permis-º As empresas concessionárias e permis-
sionárias do serviço público de transporte coletivo 
terão direito a compensação fiscal, nos termos do re-
gulamento, pelo fornecimento do transporte gratuito 
previsto nesta Lei.

Art. 4º O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as 
instruções necessárias para a execução do disposto 
nesta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 08 de novembro de 2012. –  
Deputado Ricardo Izar, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordi-
nária realizada hoje, opinou pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 1.751/2011, com substitutivo, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Ricardo Izar, contra os 
votos dos Deputados Jose Stédile e Newton Cardoso. 
O Deputado Jose Stédile apresentou voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Washington Reis – Presidente, Alexandre Santos e 
Hugo Leal – Vice-Presidentes, Alberto Mourão, Die-
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go Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo 
Simões, Jaime Martins, José de Filippi, Jose Stédile, 
Laurez Moreira, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, 
Lourival Mendes, Lúcio Vale, Luiz Argôlo, Marinha Rau-
pp, Mário Negromonte, Milton Monti, Newton Cardoso, 
Renzo Braz, Vanderlei Macris, Zezéu Ribeiro, Zoinho, 
Arolde de Oliveira, Flaviano Melo, Lael Varella e Pro-
fessor Setimo.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Washiton Reis, Presidente

VOTO EM SEPARADO

A proposta legislativa em epígrafe pretende es-
tabelecer o benefício da gratuidade nos serviços de 
transporte público coletivo urbano, metropolitano e 
intermunicipal para os eleitores residentes nas zonas 
urbanas, nos dias de eleição. 

Na Comissão de Viação e Transportes, o ilustre 
relator da matéria apresentou parecer opinando pela 
aprovação, mediante um substitutivo, no qual altera a 
proposta original estabelecendo que aludida gratuida-
de seja concedida somente aos eleitores de baixa ren-
da, residentes em zonas urbanas e rurais, mediante a 
comprovação da renda familiar igual ou inferior a dois 
salários mínimos.

Apesar da nobre intenção do autor da proposta 
legislativa, bem como do parecer elaborado do ilustre 
relator, o mérito da projeto de lei deve ser melhor ava-
liado face as peculiaridades dos sistemas de transporte 
público, de responsabilidade dos municípios e estados.

Preliminarmente não podemos ignorar que Cons-
tituição Federal traz direitos fundamentais para o cida-
dão, como todos são iguais perante a lei; direito de ir e 
vir dentro do nosso país e outros. Contudo é necessário 
que no exercício pleno deles exista uma harmonia de 
consenso, para que um direito não prejudique o outro. 

Além disso, a Carta Magna estabelece, ainda, 
que o transporte público urbano é um serviço essen-
cial para sociedade (art. 30), pois tem a missão de 
garantir os deslocamentos das pessoas, ou seja, o 
direito de ir e vir. 

Assim por se tratar de um serviço público funda-
mental para as pessoas, este serviço tem que ter um 
preço justo e barato, pois a maioria dos que o utilizam 
são pessoas mais carentes de nossa sociedade. 

Mesmo assim, existem alguns problemas no ca-
minho que dificultam atingir este o objetivo, um deles é 
isenção, total ou parcial, no pagamento da tarifa, mais 
conhecida como gratuidade que algumas categorias 
de usuários fazem jus, como os idosos, estudantes e 
portadores de necessidades especiais, e assim não 
pagam passagem de ônibus, metrô ou trem.

Essas “conquistas sociais” merecem o nosso 
apoio. Contudo, enquanto em alguns países esse be-
nefícios são custeados com recursos públicos, via 
subsídio ao transporte público, no Brasil é diferente, 
pois o custeio da gratuidades são imputados as demais 
pessoas que usam o transporte público todos os dias.

O entendimento dessa conta é simples, a pas-
sagem de ônibus é o resultado do custo do serviço de 
transporte coletivo dividido pelo número de usuários 
pagantes. Assim quanto maior o número de usuários 
beneficiados pelo passe livre, menor será o número 
de pagantes e consequentemente, maior vai ser o va-
lor da tarifa. 

Segundo a Associação Nacional de Transpor-
tes Públicos (ANTP), para cada um real gasto com a 
passagem de ônibus, trem ou metrô, 19 centavos são 
destinados ao custeio dessas gratuidades.

Na verdade estamos vivendo uma grande injustiça 
social onde pessoas menos favorecidas da sociedade 
e que utilizam o transporte público todos os dias são 
obrigadas a financiar uma política de assistência social. 

Se abrirmos a Constituição Federal, vamos ob-
servar que “assistência social deve ser prestada para 
aquele que dela necessitar”(Art. 203) e como faz parte 
da seguridade social, medidas de assistência social de-
vem ser financiadas pelo orçamento público (Art. 195). 

Assim, não resta outra interpretação, a gratuidade, 
por se tratar de um benefício social e concedido para 
aqueles que necessitam de assistência e proteção do 
poder público deveria ser paga com recursos públicos 
e não por uma parcela da sociedade, no caso, os usu-
ários do transporte público. 

Diante disso, podemos observar que o autor da 
matéria não trouxe nas suas justificativas, qualquer 
informação quanto ao impacto do custo da gratuida-
de a ser concedida à todos eleitores brasileiros pro-
vocará nos sistemas de transporte público municipais 
e estaduais.

Além disso, a simples garantia aos concessioná-
rios e permissionários do serviço de transporte público 
“o direito a uma compensação fiscal” quanto a gratui-
dade concedida não é o caminho suficiente e seguro 
para proteger os usuários do serviço de responderem 
no futuro por um possível reajuste tarifário visando co-
brir o custo do benefício concedido no dia da eleição.

A alusão ao termo compensação fiscal deixa 
transparecer que a União, através de recursos do 
Poder Judiciário, irá custear a gratuidade no dia da 
eleição. Contudo, tal obrigação não está disposta no 
texto proposto para futura lei, deixando claro a imper-
feição da norma.

Não podemos ignorar que os recursos públicos 
destinados a custeio de despesas do governo federal 
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devem estar previstos no orçamento público, detalhe 
este omisso pelo autor ao tentar garantir o direito de 
compensação fiscal aos concessionários e permissioná-
rios, o que deixa claro a fragilidade do direito expresso 
no artigo 5º do projeto de lei, reiterado no artigo 3º do 
substitutivo proposto pelo relator.

A omissão clara da responsabilidade do custeio 
da gratuidade e a fragilidade dos dispositivos citados re-
presenta uma ameaça a sustentabilidade financeira dos 
sistemas de transporte público coletivo de passageiros de 
cidades e estados, e principalmente, para aqueles que 
os utilizam para os seus deslocamentos todos os dias.

Pesquisas realizadas pelo IPEA e Ministério das 
Cidades já comprovaram que aproximadamente 37 mi-
lhões de brasileiros, que integram as classes D e E, 
não tem acesso ao transporte público por não terem 
dinheiro para pagar a tarifa. Isso significa uma dura 
realidade: a exclusão social atinge diretamente a mo-
bilidade das pessoas.

É notório que a baixa mobilidade urbana que 
afeta a população de baixa renda tem efeitos desas-
trosos como a redução das oportunidades de emprego 
e a dificuldade de acessos aos serviços de saúde e 
educação, destruindo qualquer perspectiva de cresci-
mento social.

Dessa forma, o projeto de lei em tela que propõe 
uma gratuidade geral a todos os brasileiros no dia de 
eleição poderá gerar um aumento na exclusão social, 
uma vez que elevará o custo no serviço transporte pú-
blico, cerceando assim o acesso das pessoas a esse 
serviço que sem condições para pagar a tarifa passa-
rão a se deslocar a pé. 

Face o exposto, votamos pela rejeição do Proje-
to de Lei nº 1751, de 2011, bem como o substitutivo 
apresentado pelo relator.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012. 
– Deputado Federal José Stédile, (PSB – RS).

PROJETO DE LEI Nº 1.968-A, DE 2011 
(Do Sr. Domingos Sávio)

Altera a redação do art. 139-A da Lei 
nº 12.009, de 29 de julho de 2009, acres-
centando novo parágrafo; tendo parecer 
da Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação, com substitutivo (relator: DEP. 
LOURIVAL MENDES).

Despacho: Às Comissoes 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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em foco pretende acrescentar um 
§ 3º ao art. 139-A, introduzido pela Lei nº 12.009/2009 
no corpo do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997). O novo parágrafo permite 
o transporte, por motocicleta e sem o auxílio de side-
-car, de um botijão de gás de até treze quilogramas 
ou de um galão de água de até vinte litros, desde que 
instalado dispositivo para transporte de carga nos ter-
mos da regulamentação do CONTRAN.

O Autor justifica a alteração argumentando que 
a exigência de side-car, constante da norma hoje vi-
gente, inviabiliza a utilização de motocicletas para o 
transporte de botijões de gás e galões de água em 
localidades onde a dimensão das vias de circulação 
é muito reduzida.

Além desta Comissão de Viação e Transportes, 
a proposta deverá ser analisada, também, pela Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em 
tramitação conclusiva e ordinária. 

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas neste órgão técnico.

É o nosso relatório.

II – Voto do Relator

Entre outras disposições, a Lei nº 12.009, de 29 
de julho de 2009, que trata do exercício das atividades 
de transporte de passageiros e de cargas com o uso de 
motocicletas, introduziu no corpo da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), um capítulo dedicado à condução de 
“moto-frete” (motocicletas e motonetas destinadas ao 
transporte remunerado de mercadorias). O art. 139-A, 
que se pretende alterar por meio da proposição em foco, 
faz parte desse capítulo e estabelece, em seu caput, 
que os veículos de “moto-frete” somente poderão cir-
cular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou 
entidade executivo de trânsito dos Estados e do Dis-
trito Federal, para a qual impõe algumas exigências, 
como, por exemplo, o registro do veículo na categoria 
de aluguel e a inspeção semestral para verificação dos 
equipamentos obrigatórios de segurança.

Continuando, o § 1º do referido art. 139-A trata 
acerca da instalação de dispositivo para transporte 
de cargas, do tipo baú, por exemplo, prevendo ape-
nas sua conformidade com a regulamentação emitida 
pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). O § 
2º, por sua vez, proíbe o transporte de combustíveis, 
produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões pelos veí-
culos de “moto-frete”, com exceção do gás de cozinha 
e de galões contendo água mineral, desde que com o 
auxílio de side-car, nos termos de regulamentação do 
CONTRAN. A razão dessa restrição seria a preserva-
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ção da segurança, considerando que as dimensões e 
o peso dos botijões e dos galões de água poderiam 
desestabilizar a motocicleta ou motoneta.

Sem tirar o mérito da preocupação com a segu-
rança, entendemos que a restrição praticamente in-
viabilizou a utilização da motocicleta para o transporte 
de botijões de gás e galões de água, justamente nas 
situações em que esse transporte seria mais neces-
sário. Isso porque em lugares de difícil acesso, tais 
como aglomerados urbanos localizados em morros ou 
com vielas estreitas, onde veículos maiores não têm 
condições de trafegar, as motocicletas com side-car 
também não passariam. Com o texto legal vigente, 
os moradores desses locais se veem sem opção para 
esse serviço de transporte, que pode ser considerado 
de primeira necessidade.

Com a alteração pretendida, permite-se que os 
veículos de “moto-frete” transportem, sem o auxílio de 
side-car, um botijão de gás de até treze quilogramas 
ou um galão de água de até vinte litros. Sem descuidar 
da segurança, a proposta condiciona essa permissão 
à instalação de dispositivo para transporte de carga, 
nos termos da regulamentação do CONTRAN. Com 
isso, atende-se à demanda da população que mora 
em comunidades carentes e desprovidas de infraes-
trutura de transportes.

Entretanto, o texto apresentado precisa ser aper-
feiçoado. Em primeiro lugar, há a questão formal, visto 
que, como foi explanado anteriormente, o art. 139-A 
não compõe a Lei nº 12.009/2009, como refere a pro-
posição, mas faz parte do CTB. Ademais, entendemos 
importante referir que o dispositivo para transporte de 
carga, cuja existência é condição para a permissão do 
transporte de gás ou água em motocicletas, não pode 
ser genérico, mas deve ser específico para o transporte 
das mercadorias mencionadas.

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 1.968, de 2011, na forma do substi-
tutivo anexo.

Sala da Comissão, 1º de agosto de 2012. –  
Lourival Mendes, Deputado Federal, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 1.968, DE 2011

Acrescenta parágrafo ao art. 139-A da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 6º O art. 139-A da Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), passa a vigorar acrescido do se-
guinte § 3º:

‘‘Art. 139-A.  ...........................................
 ..............................................................
§ 3º Poderá o veículo de moto-frete trans-

portar, por vez, sem o auxílio de side-car, um 
botijão de gás de cozinha de até treze qui-
logramas ou um galão de água de até vinte 
litros, no máximo, desde que instalados dis-
positivos específicos para o transporte desse 
tipo de carga, nos termos de regulamentação 
do CONTRAN, conforme o § 1º deste artigo.’’

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 1º de agosto de 2012. –  
Lourival Mendes, Deputado Federal, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 1.968/2011, com substitutivo, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Lourival Mendes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Washington Reis – Presidente, Alexandre Santos e 
Hugo Leal – Vice-Presidentes, Alberto Mourão, Die-
go Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo 
Simões, Jaime Martins, José de Filippi, Jose Stédile, 
Laurez Moreira, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, 
Lourival Mendes, Lúcio Vale, Luiz Argôlo, Marinha Rau-
pp, Mário Negromonte, Milton Monti, Newton Cardoso, 
Renzo Braz, Vanderlei Macris, Zezéu Ribeiro, Zoinho, 
Arolde de Oliveira, Flaviano Melo, Lael Varella e Pro-
fessor Setimo.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Washiton Reis, Presidente

PROJETO DE LEI Nº 2.235-A, DE 2011 
(Da Sra. Rose de Freitas)

Acrescenta parágrafo ao art. 80 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre a sinalização de veículos de 
transporte de carga estacionados na pis-
ta de rolamento, e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação, com emendas 
(relator: DEP. GONZAGA PATRIOTA).

Despacho: Às Comissoes 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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes



40754 Quarta-feira 05 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2012

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe acrescenta pará-
grafo ao art. 80 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre a sinalização de veículos de transporte 
de cargas estacionados na pista de rolamentos, e dá 
outras providências.

Determina que tais veículos, quando estaciona-
dos, por qualquer razão, na pista de rolamento ou nos 
acostamentos, deverão ser sinalizados distintamente, 
conforme o peso e a periculosidade da carga que trans-
portam, na forma de regulamentação do CONTRAN.

Consequentemente, acrescenta inciso III ao art. 
225, para incluir como infração de natureza gravíssima, 
a ser punida com multa, “Deixar de sinalizar a via, de 
forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não 
manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto 
a providências necessárias para tornar visível o local, 
quando tiver estacionado o veículo de transporte de 
carga, por qualquer razão, na pista de rolamento”.

A autora da proposição justifica sua iniciativa em 
face dos numerosos acidentes de trânsito que ocorrem 
por engavetamento, principalmente em rodovias, en-
volvendo veículos estacionados na pista de rolamento 
sem a estarem devidamente sinalizados. Destaca que 
a violência do choque é proporcional ao peso do veí-
culo de carga, e que maiores danos poderão ocorrer 
se o carregamento for de produtos perigosos.

Esgotado o prazo regimental não foram apresen-
tadas emendas ao projeto. 

II – Voto do Relator

Um parecer a este projeto de lei foi anteriormente 
apresentado a esta Comissão pelo seu então relator, 
o nobre Deputado Anderson Ferreira. Ocorreu, porém 
não chegou a ser votado.

Considerando a propriedade da avaliação do re-
lator anterior sobre a proposta, gostaríamos de aqui 
reproduzi-la, e expressá-la também como nosso voto.

“A proposição em foco reflete uma importante pre-
ocupação no sentido de se evitar a ocorrência de aci-
dentes de trânsitos decorrentes da falta de sinalização 
de veículo, especialmente o de transporte de cargas, 
estacionado na pista de rolamento. Essa preocupação 
justifica-se em face da gravidade desses acidentes, 
sobretudo quando há engavetamento de veículos, 
sabendo-se que a violência do choque é proporcional 
ao peso da carga e que a tragédia será ampliada se 
essa carga for de produtos perigosos.

Dois aspectos são importantes na presente ini-
ciativa. O primeiro é o da necessidade de se relacio-
nar o tipo de sinalização do veículo estacionado na 
pista de rolamento com o peso e a periculosidade da 

carga que transporta. O segundo é caracterizar como 
infração, no art. 225, o fato de se deixar de sinalizar o 
veículo de carga estacionado por qualquer razão na 
pista de rolamento. A infração em vigor, no art. 225, 
refere-se apenas a deixar de sinalizar quando tiver de 
remover o veículo da pista de rolamento ou permane-
cer no acostamento, e quando a carga for derramada 
sobre a via e não puder ser retirada imediatamente.

Quanto ao primeiro aspecto, vemos que está sen-
do inserido no art. 80 do Código de Trânsito Brasileiro, 
que trata da necessidade de sinalização ao longo da 
via. Sem dúvida é importante o dispositivo chamar a 
atenção para a necessidade de uma sinalização dis-
tinta para o transporte de carga estacionado na pista 
de rolamento. Porém, se examinarmos no Código o 
seu Capítulo III – Das Normas Gerais de Circulação e 
Conduta, veremos que os arts. 46 e 48 tratam espe-
cificamente da sinalização de veículos estacionados. 
Acreditamos que o dispositivo proposto estaria mais 
bem posicionado entre esses referidos artigos do que 
no art. 80, que trata da sinalização de uma forma geral.

No que se refere à caracterização da infração, 
consideramos a medida oportuna, pois enfoca pre-
cisamente a questão não abordada no art. 225, que 
é deixar de providenciar a sinalização de veículo de 
carga que esteja estacionado na pista de rolamento, 
conforme recomendado pela norma proposta no pro-
jeto em análise.“ 

Diante dessas considerações, somos pela apro-
vação do PL nº 2.235, de 2011, com as emendas que 
apresentamos. 

É o voto.
Sala da Comissão, 30 de outubro de 2012. –  

Deputado Gonzaga Patriota, Relator.

EMENDA Nº 1

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:

“Acrescenta art. 46-A. à Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Códi-
go de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a 
sinalização de veículos de transporte de car-
ga estacionados na pista de rolamento, e dá 
outras providências.”

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2012. –  
Deputado Gonzaga Patriota, Relator.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:

“Art. 1º Esta Lei acrescenta art. 46-A. 
à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre a sinalização de veículos 
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de transporte de carga estacionados na pista 
de rolamento, e dá outras providências.” (NR)

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2012. –  
Deputado Gonzaga Patriota, Relator.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 2º do projeto a seguinte redação:

“Art. 2º A Lei nº 9.503, de 1997, passa a 
vigorar acrescida do seguinte art. 46-A:

“Art. 46-A. Os veículos de transporte de 
carga estacionados, por qualquer razão, na 
pista de rolamento ou nos acostamentos, serão 
sinalizados distintamente, conforme o peso e a 
periculosidade da carga transportada, na forma 
de regulamentação do CONTRAN.”

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2012. –  
Deputado Gonzaga Patriota, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 2.235/2011, com emendas, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Gonzaga Patriota.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Wa-
shington Reis – Presidente, Alexandre Santos e Hugo 
Leal – Vice-Presidentes, Alberto Mourão, Diego Andra-
de, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo Simões, 
Jaime Martins, José de Filippi, Jose Stédile, Laurez 
Moreira, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, Lourival 
Mendes, Lúcio Vale, Luiz Argôlo, Marinha Raupp, Má-
rio Negromonte, Milton Monti, Newton Cardoso, Renzo 
Braz, Vanderlei Macris, Zezéu Ribeiro, Zoinho, Arolde de 
Oliveira, Flaviano Melo, Lael Varella e Professor Setimo.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Washiton Reis, Presidente

PROJETO DE LEI Nº 2.250-A, DE 2011 
(Do Sr. Felipe Bornier)

Torna obrigatório em todo território na-
cional a cobertura de seguro em acidentes 
pessoais e assistência funerária nas rodovias 
do país sujeitas à cobrança de pedágio; tendo 
parecer da Comissão de Viação e Transportes, 
pela rejeição (relator: DEP. RICARDO IZAR).

Despacho: Às Comissoes de Viação e 
Transportes; Finanças e Tributação (Mérito e 
Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

A proposição em epígrafe pretende obrigar as 
pessoas jurídicas de direito público ou privado respon-
sáveis pela operação de rodovias a contratar seguro 
de acidentes pessoais em benefício dos ocupantes 
(condutores ou passageiros) dos veículos que transi-
tem por vias sob sua jurisdição em qualquer nível na-
cional (municipal, estadual ou federal, inclusive sob o 
regime de concessão), nas quais haja a cobrança de 
pedágio. O referido seguro deve observar as seguintes 
condições mínimas:

• morte por acidente: a cada óbito de 
ocupante do veículo corresponderá uma inde-
nização a ser paga aos seus herdeiros legais;

• assistência funeral: garantindo a presta-
ção dos serviços necessários à realização dos 
funerais dos ocupantes do veículo sinistrado e 
que será pago ao herdeiro legal de cada um 
dos falecidos.

A proposta estipula que os valores dos capitais 
segurados serão aqueles mencionados no Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) para a cober-
tura de morte, enquanto a assistência funeral terá o 
valor máximo estipulado no DPVAT para a cobertura 
de invalidez total e permanente, nos termos da Lei nº 
11.945, de 2009. O texto explicita que a menção ao 
DPVAT tem a finalidade exclusiva de estabelecer os 
valores dos capitais segurados correspondentes e de 
seus reajustes, quando ocorrerem.

Fica estabelecido que a cobertura do seguro de 
acidentes pessoais mencionado dar-se-á a partir do mo-
mento em que o veículo começar a trafegar em rodovia 
ou estrada de qualquer nível nacional e sob qualquer 
regime estatutário onde haja a cobrança de pedágio, 
cessando quando o veículo deixar a malha rodoviária 
sujeita a tais condições. Para os efeitos da proposta, 
considera-se acidente pessoal o evento involuntário, 
externo, súbito e violento, com data específica, causador 
de lesão física que, por si só e independentemente de 
toda e qualquer causa, tenha por consequência direta 
a morte dos ocupantes do veículo sinistrado.

Em caso de descumprimento da obrigação im-
posta, sujeitará o infrator, pessoa jurídica de direito 
público ou privado responsável pela operação de es-
tradas em qualquer nível nacional, inclusive sob o re-
gime de concessão, ao pagamento de multa no valor 
equivalente em reais ao de cem vezes o maior capital 
segurado. A referida multa será cobrada em dobro no 
caso de reincidência. Fica estipulado que o pagamento 
voluntário de qualquer valor, caracterizando o seguro 
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em risco próprio, não eximirá o infrator do pagamento 
da multa mencionada.

A proposição fixa prazo de sessenta dias, conta-
dos a partir da publicação da lei que dela se originar, 
para que o Poder Executivo regulamente a nova nor-
ma. Define, ainda, que as despesas decorrentes da 
execução da futura lei correrão por conta de verbas 
próprias consignadas no Orçamento, suplementadas, 
se necessário. Finalizando, prevê que a data de vi-
gência da nova lei coincidirá com a de sua publicação.

Além desta Comissão de Viação e Transportes, 
a matéria deverá ser analisada, também, pela Comis-
são de Finanças e Tributação, quanto ao mérito e à 
adequação financeira e orçamentária, e pela Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto 
à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
O processo tem caráter conclusivo e regime ordinário 
de tramitação. Durante o prazo regimental, não foram 
apresentadas emendas neste órgão técnico.

É o nosso relatório.

II – Voto do Relator

Nas últimas décadas, a queda na capacidade de 
investimento em infraestrutura pelo Poder Público fez 
com que se buscasse, cada vez mais, parcerias com o 
setor privado. No transporte rodoviário, esse movimento 
resultou na concessão de vários trechos de rodovia à 
iniciativa privada, que passou a ser responsável pela 
operação, conservação, manutenção e ampliação de 
capacidade, mediante a cobrança de pedágio. 

Atualmente, são quase 10 mil quilômetros de 
rodovias concedidas, com cerca de 330 praças de 
cobrança de pedágio (segundo o site www.estradas.
com.br). Com a previsão da concessão de sete novos 
trechos rodoviários, as praças de pedágio chegarão a 
quase 400. Além disso, embora as concessões rodovi-
árias no Brasil representem menos de 7% do total das 
rodovias pavimentadas, os trechos concedidos corres-
pondem a aproximadamente 50% do total do tráfego, 
segundo a mesma fonte.

Via de regra, as rodovias pedagiadas possuem 
melhores condições de tráfego, proporcionando tem-
pos de viagem menores e mais conforto aos viajantes. 
Infelizmente, tal condição faz com que muitos motoris-
tas se esqueçam dos cuidados básicos de segurança 
na condução dos veículos, como o respeito aos limi-
tes de velocidade, por exemplo, o que pode acarretar 
acidentes, muitas vezes fatais.

Entretanto, ao contrário do que entende o autor 
da proposta em foco, não consideramos que a obriga-
toriedade de constituição do seguro de acidentes pes-
soais pelos administradores de rodovias pedagiadas 
em favor dos usuários seja uma boa medida. 

Em primeiro lugar, devemos lembrar que o se-
guro pretendido se sobrepõe ao DPVAT, que tem por 
finalidade indenizar toda e qualquer vítima de aciden-
te de trânsito. Essa indenização, que hoje chega a R$ 
13.500,00 no caso de morte ou invalidez permanente, 
corresponde a cerca de vinte vezes o salário mínimo 
vigente, o que constitui um valor significativo para boa 
parcela da população brasileira. Além disso, 45% da 
arrecadação do DPVAT vai para o Sistema Único de 
Saúde (SUS), como forma de remunerar os hospitais 
públicos e particulares conveniados pelo atendimento 
às vítimas de acidentes de trânsito, enquanto 5% são 
destinados à realização de campanhas de segurança 
no trânsito. 

Como se vê, trata-se de um mecanismo de gran-
de alcance social, que já cumpre o objetivo almejado 
pela proposição em foco, qual seja, o de assegurar que 
vítimas de acidentes de trânsito e suas famílias sejam 
amparadas num momento de perda. Isso nos permite 
concluir que a instituição de um novo seguro obrigatório, 
nos moldes pretendidos pela proposição, a ser contra-
tado pelas administradoras de rodovias pedagiadas, 
representaria um custo a mais, sem acrescentar um 
benefício significativo, para além do que já se tem hoje.

A propósito do custo, não se pode garantir, como 
supõe o autor da proposta em sua justificação, que os 
valores estipulados não resultem em ônus capaz de 
onerar as tarifas de pedágio praticadas. Qualquer novo 
custo operacional, por pequeno que seja, tende a ser 
incorporado à planilha de cálculo da tarifa, repercu-
tindo no valor cobrado do usuário. Tal procedimento é 
importante para que se possa manter, ao longo dos 
anos da concessão, o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos.

Diante do exposto, naquilo que cabe a esta Co-
missão analisar, somos pela rejeição quanto ao mérito 
do Projeto de Lei nº 2.250, de 2011.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2012. –  
Deputado Ricardo Izar, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei 
nº 2.250/2011, nos termos do parecer do relator, De-
putado Ricardo Izar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Washington Reis – Presidente, Alexandre Santos e 
Hugo Leal – Vice-Presidentes, Alberto Mourão, Die-
go Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo 
Simões, Jaime Martins, José de Filippi, Jose Stédile, 
Laurez Moreira, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, 
Lourival Mendes, Lúcio Vale, Luiz Argôlo, Marinha Rau-
pp, Mário Negromonte, Milton Monti, Newton Cardoso, 
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Renzo Braz, Vanderlei Macris, Zezéu Ribeiro, Zoinho, 
Arolde de Oliveira, Flaviano Melo, Lael Varella e Pro-
fessor Setimo.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Washiton Reis, Presidente

PROJETO DE LEI Nº 2.490-A, DE 2011 
(Do Sr. Ronaldo Zulke)

Denomina “Ponte Presidente João 
Goulart” a ponte sobre o rio Gravataí, que 
ligará as cidade de Porto Alegre e Canoas, 
pela BR 448, no Rio Grande do Sul; tendo 
parecer da Comissão de Viação e Trans-
portes, pela aprovação (relator: DEP. JOSE 
STÉDILE).

Despacho: Às Comissoes de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura e Constitui-
ção 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 Viação e 
Transportes

I – Relatório

A proposição em epígrafe, cujo autor é o eminen-
te Deputado Ronaldo Zulke, tem por objetivo atribuir 
o nome de “Ponte Presidente João Goulart” à ponte 
sobre o rio Gravataí, que ligará as cidades de Porto 
Alegre e Canoas, pela rodovia BR-448, no Estado do 
Rio Grande do Sul.

Em sua justificação, o autor apresenta os feitos 
da vida pública do Presidente João Goulart, entre os 
quais destaca as “Reformas de Base”. Também relata 
que o Rio Grande do Sul já dispõe de outra ponte de 
grandes proporções ligando Porto Alegre a Guaíba e à 
Metade Sul, a qual tem o nome de Presidente Getúlio 
Vargas. Dessa forma, expõe que, com a aprovação da 
homenagem, as duas pontes de saída da capital te-
rão o nome de dois Presidentes nascidos em território 
gaúcho, e que muito honraram a todos os brasileiros.

Por tratar-se de matéria atinente ao Sistema Na-
cional de Viação, cabe a esta Comissão de Viação e 
Transportes pronunciar-se quanto ao seu mérito, nos 
termos da alínea “a” do inciso XX do art. 32 do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados. Na sequência, as 
Comissões de Educação e Cultura e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania também deverão analisar o 
projeto, que tramita em regime de apreciação conclu-
siva pelas Comissões.

No prazo regimental, não foram recebidas emen-
das à proposição.

É o nosso relatório.

II – Voto do Relator

Entendemos ser justa e inquestionável a home-
nagem à memória do Presidente João Goulart, homem 
público de atuação relevante na história do País, por 
meio da atribuição de seu nome à ponte sobre o rio Gra-
vataí, que ligará as cidades de Porto Alegre e Canoas, 
pela rodovia BR-448, no Estado do Rio Grande do Sul.

Cabe explicitar, no entanto, que a análise do 
mérito da homenagem cívica deve ser realizada no 
âmbito da Comissão de Educação e Cultura, devendo 
esta Comissão de Viação e Transportes pronunciar-se 
quanto à adequação da proposição às regras do Sis-
tema Nacional de Viação.

Sob essa perspectiva, apresenta-se o fato de que 
a ponte objeto da homenagem faz parte da rodovia 
de ligação BR-448, que consta na Relação Descritiva 
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, anexa 
à Lei que aprovou o Plano Nacional de Viação – PNV. 
Dessa forma, sua denominação é regida pela Lei nº 
6.682, de 27 de agosto de 1979, que “dispõe sobre a 
denominação de vias e estações terminais do PNV”, 
cujo art. 2º transcrevemos a seguir:

“Art. 2º Mediante lei especial, e observa-
da a regra estabelecida no artigo anterior, uma 
estação terminal, obra de arte ou trecho de 
via poderá ter, supletivamente, a designação 
de um fato histórico ou de nome de pessoa 
falecida que haja prestado relevante serviço 
à Nação ou à Humanidade.” (grifos nossos)

Da determinação acima, parece-nos per-
feitamente adequada a denominação da ponte 
sobre o rio Gravataí como “Ponte Presidente 
João Goulart”.

Pelo exposto, no que diz respeito à competência 
desta Comissão, somos pela APROVAÇÃO, quanto ao 
mérito, do Projeto de Lei nº 2.490, de 2011.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2012. –  
Deputado Jose Stédile, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 2.490/2011, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Jose Stédile.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Washington Reis – Presidente, Alexandre Santos e 
Hugo Leal – Vice-Presidentes, Alberto Mourão, Die-
go Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, Geraldo 
Simões, Jaime Martins, José de Filippi, Jose Stédile, 
Laurez Moreira, Lázaro Botelho, Leonardo Quintão, 
Lourival Mendes, Lúcio Vale, Luiz Argôlo, Marinha Rau-
pp, Mário Negromonte, Milton Monti, Newton Cardoso, 
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Renzo Braz, Vanderlei Macris, Zezéu Ribeiro, Zoinho, 
Arolde de Oliveira, Flaviano Melo, Lael Varella e Pro-
fessor Setimo.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Washiton Reis, Presidente

PROJETO DE LEI Nº 3.443-A, DE 2012 
(Do Sr. Pedro Uczai)

Dispõe sobre a expedição de carteiras 
de registro profissional; tendo parecer da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (relator: 
DEP. VICENTINHO).

Despacho: Às Comissoes de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe determina que os 
conselhos de fiscalização profissional deverão expedir 
a carteira de registro profissional mediante a apresen-
tação de diploma registrado conforme a legislação vi-
gente, porém, nos casos em que forem apresentados 
certificados provisórios expedidos por instituições de 
ensino superior credenciadas no Ministério da Educa-
ção, os conselhos deverão expedir carteiras provisórias 
com validade de 180 dias.

De acordo com a justificação apresentada pelo 
autor da proposição, Deputado Pedro Uczai, a expedi-
ção do diploma registrado e em caráter definitivo ocorre 
vários meses após o término do curso e da expedição 
dessas declarações provisórias, e a recusa de grande 
parte dos conselhos em emitir a carteira profissional 
mediante o certificado pelas instituições de ensino tem 
feito com que milhares de profissionais com formação 
específica não consigam ter acesso a sua carteira de 
registro profissional e, consequentemente, não possam 
exercer sua profissão.

O projeto foi distribuído à Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público (CTASP), para 
apreciação do mérito, e à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC), que se pronunciará 
sobre a sua constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa.

Conforme atesta o Termo de Recebimento de 
Emendas datado de 10 de maio de 2012, não foram 
apresentadas no prazo regimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A Constituição Federal estabelece, no art. 5º, in-
ciso XIII, que é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profis-
sionais que a lei estabelecer.

A qualificação corresponde à preparação para 
o exercício profissional, o que se dá comumente por 
meio de cursos técnicos ou de graduação.

Ocorre que, muitas vezes, há um enorme lapso 
temporal entre o término do curso e a expedição do 
diploma pelo Ministério da Educação, exigido para a 
expedição da carteira pelos conselhos de fiscalização 
profissional. E, durante todo esse período, para o qual 
o trabalhador não contribuiu e para cuja redução ele 
nada pode fazer, ele se vê impedido de exercer seu 
trabalho, cuja liberdade é constitucionalmente garantida.

É importante ter em mente que a real qualifica-
ção do profissional se dá com a conclusão do curso, 
e que o tempo transcorrido entre este fato e o recebi-
mento do diploma se destina a meros procedimentos 
burocráticos. Não há, durante essa espera, nenhum 
acréscimo à qualificação. Assim, consideramos que o 
profissional pode comprová-la por outros meios idô-
neos, como é o caso do certificado emitido por sua 
instituição de ensino.

Dessa forma, entendemos que, em boa hora, o 
Deputado Pedro Uczai apresentou a proposição ora 
relatada, que visa corrigir uma injustiça cometida con-
tra milhares de profissionais brasileiros.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 3.443, de 2012.

Sala da Comissão, 03 de setembro de 2012. –  
Deputado Vicentinho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 
3.443/2012, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Vicentinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Se-
bastião Bala Rocha – Presidente, Flávia Morais, Sabino 
Castelo Branco e Laercio Oliveira – Vice-Presidentes, 
Assis Melo, Augusto Coutinho, Gorete Pereira, João 
Bittar, Luciano Castro, Márcio Marinho, Mauro Nazif, 
Paulo Pereira da Silva, Policarpo, Roberto Santiago, 
Sandro Mabel, Sergio Zveiter, Vicentinho, Walney Ro-
cha, Alex Canziani, Alice Portugal, Amauri Teixeira, 
João Campos, Leonardo Quintão e Roberto Balestra.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –  
Deputado Sebastião Bala Rocha, Presidente
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 205-A, DE 2011 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 2.900/2011 
MSC Nº 751/2010

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Sociedade Rádio Boecy FM 
Ltda., para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada, no 
Município de Piratini, Estado do Rio Gran-
de do Sul; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. ONYX LORENZONI).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au-
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a 
Portaria no 362, de 16 de abril de 2010, que renova, a 
partir de 8 de agosto de 2008, a permissão outorgada 
à Sociedade Rádio Boecy FM Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Piratini, Estado do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 205, de 2011.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de renovação de permissão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 

Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 205, de 2011.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –  
Deputado Onyx Lorenzoni, 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 Decreto Legislativo nº 205/2011, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Onyx Lorenzoni. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fa-
bio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alexandre 
Cardoso, Andre Moura, Arnaldo Faria de Sá, Arthur 
Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Danilo Forte, Dr. Gri-
lo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, 
Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Henrique Oliveira, 
Jerônimo Goergen, João Paulo Lima, Jorginho Mello, 
Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Piti-
man, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Onofre Santo 
Agostini, Pastor Marco Feliciano , Paulo Magalhães, 
Paulo Teixeira, Ronaldo Fonseca, Sandra Rosado, Val-
tenir Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Vilson 
Covatti, Alexandre Leite, Benjamin Maranhão, Bernar-
do Santana de Vasconcellos, Cida Borghetti, Daniel 
Almeida, Décio Lima, Dudimar Paxiuba, Geraldo Si-
mões, Gorete Pereira, Jaime Martins, João Dado, Júnior 
Coimbra, Laurez Moreira, Márcio Macêdo, Nazareno 
Fonteles, Nelson Marchezan Junior, Reinaldo Azam-
buja, Rosane Ferreira, Sandro Alex e Silas Câmara. 

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2012. –  
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 40760Nº 
601-A, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 67/2012 
MSC Nº 105/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária, Desen-
volvimento Social e Turístico de Pau D’arco 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Pau 
D’arco, Estado do Tocantins; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. LAUREZ MOREIRA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere a Portaria no 920, de 14 de outubro de 2010, que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária, 
Desenvolvimento Social e Turístico de Pau D’Arco a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Pau D’Arco, Estado do Tocantins.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 601, de 2012.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática limita-
-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de ato de 

autorização resultante da análise técnica realizada pelo 
Ministério das Comunicações. Nesse sentido, atende aos 
requisitos constitucionais formais relativos à competência 
legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacio-
nal, nos termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 601, de 2012.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –  
Deputado Laurez Moreira, 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 Decreto Legislativo nº 601/2012, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Laurez Moreira. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fa-
bio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alexandre 
Cardoso, Andre Moura, Arnaldo Faria de Sá, Arthur 
Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Danilo Forte, Dr. Gri-
lo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, 
Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Henrique Oliveira, 
Jerônimo Goergen, João Paulo Lima, Jorginho Mello, 
Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Piti-
man, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Onofre Santo 
Agostini, Pastor Marco Feliciano , Paulo Magalhães, 
Paulo Teixeira, Ronaldo Fonseca, Sandra Rosado, Val-
tenir Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Vilson 
Covatti, Alexandre Leite, Benjamin Maranhão, Bernar-
do Santana de Vasconcellos, Cida Borghetti, Daniel 
Almeida, Décio Lima, Dudimar Paxiuba, Geraldo Si-
mões, Gorete Pereira, Jaime Martins, João Dado, Júnior 
Coimbra, Laurez Moreira, Márcio Macêdo, Nazareno 
Fonteles, Nelson Marchezan Junior, Reinaldo Azam-
buja, Rosane Ferreira, Sandro Alex e Silas Câmara. 

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2012. –  
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 40761Nº 
660-A, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 118/2012 
MSC Nº 262/2012

Aprova o ato que outorga permissão 
ao Sistema Itaunense de Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em frequência modulada, no Município 
de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. ODAIR CUNHA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 545, de 6 de dezembro de 2011, que ou-545, de 6 de dezembro de 2011, que ou-, que ou-
torga permissão ao Sistema Itaunense de Radiodifusão 
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Paraisópolis, 
Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 660, de 2012.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de outorga permissão resultante da análise técni-
ca realizada pelo Ministério das Comunicações. Nesse 

sentido, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos do art. 
223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo no 660, de 2012.

Sala da Comissão,    de outubro de 2012. –  
Deputado Odair Cunha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo nº 660/2012, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Odair Cunha. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fa-
bio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alexandre 
Cardoso, Andre Moura, Arnaldo Faria de Sá, Arthur 
Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Danilo Forte, Dr. Gri-
lo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, 
Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Henrique Oliveira, 
Jerônimo Goergen, João Paulo Lima, Jorginho Mello, 
Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Piti-
man, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Onofre Santo 
Agostini, Pastor Marco Feliciano , Paulo Magalhães, 
Paulo Teixeira, Ronaldo Fonseca, Sandra Rosado, Val-
tenir Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Vilson 
Covatti, Alexandre Leite, Benjamin Maranhão, Bernar-
do Santana de Vasconcellos, Cida Borghetti, Daniel 
Almeida, Décio Lima, Dudimar Paxiuba, Geraldo Si-
mões, Gorete Pereira, Jaime Martins, João Dado, Júnior 
Coimbra, Laurez Moreira, Márcio Macêdo, Nazareno 
Fonteles, Nelson Marchezan Junior, Reinaldo Azam-
buja, Rosane Ferreira, Sandro Alex e Silas Câmara. 

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2012. –  
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 40762  
Nº 687-A, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 106/2012 
MSC Nº 261/2012

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Cultural São Judas Tadeu para 
executar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, com fins exclu-
sivamente educativos, no Município de Al-
vorada do Tocantins, Estado do Tocantins; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. LAUREZ MOREIRA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de auto-
ria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, que aprova o ato constante da Portaria nº 
58, de 20 de janeiro de 2004, que outorga permissão 
à Fundação Cultural São Judas Tadeu para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
com fins exclusivamente educativos, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no município 
de Alvorada do Tocantins, Estado do Tocantins.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 687, de 2012.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de outorga de permissão resultante da análise 

técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo nº 687, de 2012.

Sala da Comissão,    de    de 2012. – Deputado 
Laurez Moreira, 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 Decreto Legislativo nº 687/2012, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Laurez Moreira. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fa-
bio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alexandre 
Cardoso, Andre Moura, Arnaldo Faria de Sá, Arthur 
Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Danilo Forte, Dr. Gri-
lo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, 
Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Henrique Oliveira, 
Jerônimo Goergen, João Paulo Lima, Jorginho Mello, 
Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Piti-
man, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Onofre Santo 
Agostini, Pastor Marco Feliciano , Paulo Magalhães, 
Paulo Teixeira, Ronaldo Fonseca, Sandra Rosado, Val-
tenir Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Vilson 
Covatti, Alexandre Leite, Benjamin Maranhão, Bernar-
do Santana de Vasconcellos, Cida Borghetti, Daniel 
Almeida, Décio Lima, Dudimar Paxiuba, Geraldo Si-
mões, Gorete Pereira, Jaime Martins, João Dado, Júnior 
Coimbra, Laurez Moreira, Márcio Macêdo, Nazareno 
Fonteles, Nelson Marchezan Junior, Reinaldo Azam-
buja, Rosane Ferreira, Sandro Alex e Silas Câmara. 

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2012. –  
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 40763 
Nº 688-A, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 107/2012 
MSC Nº 261/2012

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Cultural São Judas Tadeu para 
executar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, no Município de Paraíso 
do Tocantins, Estado do Tocantins; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. LAUREZ MOREIRA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria nº 61, de 20 de janeiro de 2004, que outorga 
permissão à Fundação Cultural São Judas Tadeu para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, com fins exclusivamente educativos, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no 
município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 688, de 2012.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de outorga de permissão resultante da análise 

técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo nº 688, de 2012.

Sala da Comissão,    de    de 2012. –  Deputado 
Laurez Moreira, 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 Decreto Legislativo nº 688/2012, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Laurez Moreira. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fa-
bio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alexandre 
Cardoso, Andre Moura, Arnaldo Faria de Sá, Arthur 
Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Danilo Forte, Dr. Gri-
lo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, 
Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Henrique Oliveira, 
Jerônimo Goergen, João Paulo Lima, Jorginho Mello, 
Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Piti-
man, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Onofre Santo 
Agostini, Pastor Marco Feliciano , Paulo Magalhães, 
Paulo Teixeira, Ronaldo Fonseca, Sandra Rosado, Val-
tenir Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Vilson 
Covatti, Alexandre Leite, Benjamin Maranhão, Bernar-
do Santana de Vasconcellos, Cida Borghetti, Daniel 
Almeida, Décio Lima, Dudimar Paxiuba, Geraldo Si-
mões, Gorete Pereira, Jaime Martins, João Dado, Júnior 
Coimbra, Laurez Moreira, Márcio Macêdo, Nazareno 
Fonteles, Nelson Marchezan Junior, Reinaldo Azam-
buja, Rosane Ferreira, Sandro Alex e Silas Câmara. 

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2012. –  
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 40764 
Nº 692-A, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 147/2012 
MSC Nº 273/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Rádio Difusão Comunitária de Cor-
reia Pinto Voz da Terra FM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Correia Pinto, Estado de 
Santa Catarina; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa (relator: DEP. DÉCIO LIMA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria nº 238, de 13 de junho de 2011, que autoriza 
à Associação de Rádio Difusão Comunitária de Correia 
Pinto Voz da Terra FM executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no município de Correia Pinto, Estado de 
Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 692, de 2012.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de autorização de concessão resultante da análise 

técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 
Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo nº 692, de 2012.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2012. –  
Deputado Décio Lima, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo nº 692/2012, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Décio Lima. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fa-
bio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alexandre 
Cardoso, Andre Moura, Arnaldo Faria de Sá, Arthur 
Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Danilo Forte, Dr. Gri-
lo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, 
Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Henrique Oliveira, 
Jerônimo Goergen, João Paulo Lima, Jorginho Mello, 
Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Piti-
man, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Onofre Santo 
Agostini, Pastor Marco Feliciano , Paulo Magalhães, 
Paulo Teixeira, Ronaldo Fonseca, Sandra Rosado, Val-
tenir Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Vilson 
Covatti, Alexandre Leite, Benjamin Maranhão, Bernar-
do Santana de Vasconcellos, Cida Borghetti, Daniel 
Almeida, Décio Lima, Dudimar Paxiuba, Geraldo Si-
mões, Gorete Pereira, Jaime Martins, João Dado, Júnior 
Coimbra, Laurez Moreira, Márcio Macêdo, Nazareno 
Fonteles, Nelson Marchezan Junior, Reinaldo Azam-
buja, Rosane Ferreira, Sandro Alex e Silas Câmara. 

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2012. –  
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 696-A, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 155/2012 
MSC Nº 273/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária de Cruz das Pos-
ses a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de 
Sertãozinho, Estado de São Paulo; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. DELEGADO PROTÓGENES).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria nº 346, de 17 de agosto de 2011, que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária de Cruz das Pos-
ses a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no município de Sertãozinho, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 696, de 2012.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de autorização de concessão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 

Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo nº 696, de 2012.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –  
Deputado Delegado Protógenes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 696/2012, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Delega-
do Protógenes. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fa-
bio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alexandre 
Cardoso, Andre Moura, Arnaldo Faria de Sá, Arthur 
Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Danilo Forte, Dr. Gri-
lo, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, 
Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Henrique Oliveira, 
Jerônimo Goergen, João Paulo Lima, Jorginho Mello, 
Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Piti-
man, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Onofre Santo 
Agostini, Pastor Marco Feliciano , Paulo Magalhães, 
Paulo Teixeira, Ronaldo Fonseca, Sandra Rosado, Val-
tenir Pereira, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Vilson 
Covatti, Alexandre Leite, Benjamin Maranhão, Bernar-
do Santana de Vasconcellos, Cida Borghetti, Daniel 
Almeida, Décio Lima, Dudimar Paxiuba, Geraldo Si-
mões, Gorete Pereira, Jaime Martins, João Dado, Júnior 
Coimbra, Laurez Moreira, Márcio Macêdo, Nazareno 
Fonteles, Nelson Marchezan Junior, Reinaldo Azam-
buja, Rosane Ferreira, Sandro Alex e Silas Câmara. 

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2012. –  
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 40766 
Nº 704-A, DE 2012 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 196/2012 
MSC Nº 277/2012

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária Ribeira FM a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Darcinópo-
lis, Estado do Tocantins; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
LAUREZ MOREIRA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante da 
Portaria nº 174, de 21 de março de 2012, que autoriza 
à Associação Rádio Comunitária Ribeira FM executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
Darcinópolis, Estado do Tocantins.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 704, de 2012.

A proposição em foco, elaborada pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
limita-se a formalizar a ratificação, pela Câmara, de 
ato de autorização de concessão resultante da análise 
técnica realizada pelo Ministério das Comunicações. 

Nesse sentido, atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva do Projeto de Decreto Legislativo nº 704, de 2012.

Sala da Comissão,    de   de 2012. – Deputado 
Laurez Moreira, 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 Decreto Legislativo nº 704/2012, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Laurez Moreira. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ri-
cardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fabio 
Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alexandre Car-
doso, Andre Moura, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira 
Maia, Asdrubal Bentes, Danilo Forte, Dr. Grilo, Eduardo 
Cunha, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, Felipe Maia, 
Félix Mendonça Júnior, Henrique Oliveira, Jerônimo 
Goergen, João Paulo Lima, Jorginho Mello, Jutahy Ju-
nior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Pitiman, Mau-
ro Benevides, Mendonça Filho, Onofre Santo Agostini, 
Pastor Marco Feliciano, Paulo Magalhães, Paulo Teixei-
ra, Ronaldo Fonseca, Sandra Rosado, Valtenir Pereira, 
Vicente Candido, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Ale-
xandre Leite, Benjamin Maranhão, Bernardo Santana 
de Vasconcellos, Cida Borghetti, Daniel Almeida, Décio 
Lima, Dudimar Paxiuba, Geraldo Simões, Gorete Perei-
ra, Jaime Martins, João Dado, Júnior Coimbra, Laurez 
Moreira, Márcio Macêdo, Nazareno Fonteles, Nelson 
Marchezan Junior, Reinaldo Azambuja, Rosane Ferrei-
ra, Sandro Alex e Silas Câmara. 

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2012. –  
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente

EMENDAS APRESENTADAS EM COMISSÃO
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Edio Lopes - PMDB 
Francisco Araújo - PSD 
Jhonatan de Jesus - PRB 
Luciano Castro - PR 
Paulo Cesar Quartiero - DEM 
Raul Lima - PSD 
Teresa Surita - PMDB 

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 
Wandenkolk Gonçalves - PSDB 
Wladimir Costa - PMDB 
Zé Geraldo - PT 
Zenaldo Coutinho - PSDB 
Zequinha Marinho - PSC 

Amazonas 

Átila Lins - PSD 
Carlos Souza - PSD 
Francisco Praciano - PT 
Henrique Oliveira - PR 
Pauderney Avelino - DEM 
Rebecca Garcia - PP 
Sabino Castelo Branco - PTB 
Silas Câmara - PSD 

Rondônia 

Carlos Magno - PP 
Marcos Rogério - PDT 
Marinha Raupp - PMDB 
Mauro Nazif - PSB 
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 
Eduardo Gomes - PSDB 
Irajá Abreu - PSD 
Júnior Coimbra - PMDB 
Laurez Moreira - PSB 
Lázaro Botelho - PP 
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 
Edivaldo Holanda Junior - PTC 
Francisco Escórcio - PMDB 
Hélio Santos - PSD 
Lourival Mendes - PTdoB 
Nice Lobão - PSD 
Pedro Novais - PMDB 
Pinto Itamaraty - PSDB 
Professor Setimo - PMDB 
Ribamar Alves - PSB 
Sarney Filho - PV 
Waldir Maranhão - PP 
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 
Domingos Neto - PSB 
Edson Silva - PSB 
Eudes Xavier - PT 
Genecias Noronha - PMDB 
Gorete Pereira - PR 
João Ananias - PCdoB 
José Airton - PT 
José Guimarães - PT 
José Linhares - PP 
Manoel Salviano - PSD 
Mauro Benevides - PMDB 
Raimundão - 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 
Manoel Junior - PMDB 
Nilda Gondim - PMDB 
Romero Rodrigues - PSDB 
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 

Arthur Lira - PP 
Celia Rocha - PTB 
Givaldo Carimbão - PSB 
João Lyra - PSD 
Joaquim Beltrão - PMDB 
Maurício Quintella Lessa - PR 
Renan Filho - PMDB 
Rosinha da Adefal - PTdoB 
Rui Palmeira - PSDB 

Sergipe 

Almeida Lima - PPS 
Andre Moura - PSC 
Heleno Silva - PRB 
Laercio Oliveira - PR 
Márcio Macêdo - PT 
Mendonça Prado - DEM 
Rogério Carvalho - PT 
Valadares Filho - PSB 

Bahia 

Acelino Popó - PRB 
Afonso Florence - PT 
Alice Portugal - PCdoB 
Amauri Teixeira - PT 
Antonio Brito - PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM 
Antonio Imbassahy - PSDB 
Arthur Oliveira Maia - PMDB 
Claudio Cajado - DEM 
Daniel Almeida - PCdoB 
Edson Pimenta - PSD 
Erivelton Santana - PSC 
Fábio Souto - DEM 
Félix Mendonça Júnior - PDT 
Fernando Torres - PSD 
Geraldo Simões - PT 
Jânio Natal - PRP 
João Carlos Bacelar - PR 
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 
Márcio Marinho - PRB 
Marcos Medrado - PDT 
Mário Negromonte - PP 
Maurício Trindade - PR 
Nelson Pellegrino - PT 
Oziel Oliveira - PDT 
Paulo Magalhães - PSD 
Roberto Britto - PP 
Sérgio Brito - PSD 
Valmir Assunção - PT 
Waldenor Pereira - PT 
Zezéu Ribeiro - PT 

Minas Gerais 



Ademir Camilo - PSD 
Aelton Freitas - PR 
Antônio Andrade - PMDB 
Antônio Roberto - PV 
Aracely de Paula - PR 
Bernardo Santana de Vasconcellos - PR 
Bonifácio de Andrada - PSDB 
Carlaile Pedrosa - PSDB 
Diego Andrade - PSD 
Dimas Fabiano - PP 
Domingos Sávio - PSDB 
Dr. Grilo - PSL 
Eduardo Azeredo - PSDB 
Eduardo Barbosa - PSDB 
Fábio Ramalho - PV 
Gabriel Guimarães - PT 
George Hilton - PRB 
Geraldo Thadeu - PSD 
Gilmar Machado - PT 
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 
Marcio Reinaldo Moreira - PP 
Marcos Montes - PSD 
Marcus Pestana - PSDB 
Mário de Oliveira - PSC 
Mauro Lopes - PMDB 
Miguel Corrêa - PT 
Newton Cardoso - PMDB 
Odair Cunha - PT 
Padre João - PT 
Paulo Abi-ackel - PSDB 
Paulo Piau - PMDB 
Reginaldo Lopes - PT 
Renzo Braz - PP 
Rodrigo de Castro - PSDB 
Saraiva Felipe - PMDB 
Toninho Pinheiro - PP 
Vitor Penido - DEM 
Walter Tosta - PSD 
Weliton Prado - PT 
Zé Silva - PDT 

Espírito Santo 

Audifax - PSB 
Cesar Colnago - PSDB 
Dr. Jorge Silva - PDT 
Iriny Lopes - PT 
Lauriete - PSC 
Lelo Coimbra - PMDB 
Manato - PDT 
Paulo Foletto - PSB 
Rose de Freitas - PMDB 
Sueli Vidigal - PDT 

Rio de Janeiro 

Adrian - PMDB 
Alessandro Molon - PT 
Alexandre Cardoso - PSB 
Alexandre Santos - PMDB 
Alfredo Sirkis - PV 
Andreia Zito - PSDB 
Anthony Garotinho - PR 
Arolde de Oliveira - PSD 
Aureo - PRTB 
Benedita da Silva - PT 
Chico Alencar - PSOL 
Dr. Adilson Soares - PR 
Dr. Aluizio - PV 
Dr. Paulo César - PSD 
Edson Ezequiel - PMDB 
Edson Santos - PT 
Eduardo Cunha - PMDB 
Felipe Bornier - PSD 
Fernando Jordão - PMDB 
Filipe Pereira - PSC 
Francisco Floriano - PR 
Glauber Braga - PSB 
Hugo Leal - PSC 
Jair Bolsonaro - PP 
Jandira Feghali - PCdoB 
Jean Wyllys - PSOL 
Jorge Bittar - PT 
Leonardo Picciani - PMDB 
Liliam Sá - PSD 
Luiz Sérgio - PT 
Marcelo Matos - PDT 
Miro Teixeira - PDT 
Neilton Mulim - PR 
Nelson Bornier - PMDB 
Otavio Leite - PSDB 
Paulo Feijó - PR 
Rodrigo Bethlem - PMDB 
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 
Alberto Mourão - PSDB 
Alexandre Leite - DEM 
Aline Corrêa - PP 
Antonio Bulhões - PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB 
Arlindo Chinaglia - PT 
Arnaldo Faria de Sá - PTB 
Arnaldo Jardim - PPS 
Beto Mansur - PP 
Bruna Furlan - PSDB 
Cândido Vaccarezza - PT 
Carlinhos Almeida - PT 
Carlos Sampaio - PSDB 
Carlos Zarattini - PT 
Delegado Protógenes - PCdoB 
Devanir Ribeiro - PT 
Duarte Nogueira - PSDB 
Edinho Araújo - PMDB 
Eleuses Paiva - PSD 
Eli Correa Filho - DEM 



Emanuel Fernandes - PSDB 
Gabriel Chalita - PMDB 
Guilherme Campos - PSD 
Guilherme Mussi - PSD 
Ivan Valente - PSOL 
Janete Rocha Pietá - PT 
Jefferson Campos - PSD 
Jilmar Tatto - PT 
João Dado - PDT 
João Paulo Cunha - PT 
Jonas Donizette - PSB 
Jorge Tadeu Mudalen - DEM 
José de Filippi - PT 
José Mentor - PT 
Junji Abe - PSD 
Keiko Ota - PSB 
Luiz Fernando Machado - PSDB 
Luiza Erundina - PSB 
Mara Gabrilli - PSDB 
Marcelo Aguiar - PSD 
Márcio França - PSB 
Milton Monti - PR 
Missionário José Olimpio - PP 
Nelson Marquezelli - PTB 
Newton Lima - PT 
Otoniel Lima - PRB 
Pastor Marco Feliciano - PSC 
Paulo Freire - PR 
Paulo Maluf - PP 
Paulo Pereira da Silva - PDT 
Paulo Teixeira - PT 
Penna - PV 
Ricardo Berzoini - PT 
Ricardo Izar - PSD 
Ricardo Tripoli - PSDB 
Roberto de Lucena - PV 
Roberto Freire - PPS 
Roberto Santiago - PSD 
Salvador Zimbaldi - PDT 
Tiririca - PR 
Valdemar Costa Neto - PR 
Vanderlei Macris - PSDB 
Vanderlei Siraque - PT 
Vaz de Lima - PSDB 
Vicente Candido - PT 
Vicentinho - PT 
Walter Feldman - PSDB 
Walter Ihoshi - PSD 
William Dib - PSDB 

Mato Grosso 

Carlos Bezerra - PMDB 
Eliene Lima - PSD 
Homero Pereira - PSD 
Júlio Campos - DEM 
Nilson Leitão - PSDB 
Pedro Henry - PP 
Valtenir Pereira - PSB 
Wellington Fagundes - PR 

Distrito Federal 

Erika Kokay - PT 
Izalci - PSDB 
Jaqueline Roriz - PMN 
Luiz Pitiman - PMDB 
Magela - PT 
Policarpo - PT 

Reguffe - PDT 
Ronaldo Fonseca - PR 

Goiás 

Armando Vergílio - PSD 
Carlos Alberto Leréia - PSDB 
Flávia Morais - PDT 
Heuler Cruvinel - PSD 
Íris de Araújo - PMDB 
João Campos - PSDB 
Jovair Arantes - PTB 
Leandro Vilela - PMDB 
Magda Mofatto - PTB 
Pedro Chaves - PMDB 
Roberto Balestra - PP 
Ronaldo Caiado - DEM 
Rubens Otoni - PT 
Sandes Júnior - PP 
Sandro Mabel - PMDB 
Thiago Peixoto - PSD 
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 
Edmar Arruda - PSC 
Eduardo Sciarra - PSD 
Fernando Francischini - PEN 
Giacobo - PR 
Hermes Parcianello - PMDB 
João Arruda - PMDB 
Leopoldo Meyer - PSB 
Luiz Carlos Setim - DEM 
Luiz Nishimori - PSDB 
Nelson Meurer - PP 
Nelson Padovani - PSC 
Odílio Balbinotti - PMDB 
Osmar Serraglio - PMDB 
Professor Sérgio de Oliveira - PSC 
Reinhold Stephanes - PSD 
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 
Eliseu Padilha - PMDB 
Enio Bacci - PDT 
Fernando Marroni - PT 
Giovani Cherini - PDT 
Henrique Fontana - PT 
Jerônimo Goergen - PP 
José Otávio Germano - PP 
Jose Stédile - PSB 
Luis Carlos Heinze - PP 
Manuela D'ávila - PCdoB 
Marco Maia - PT 
Marcon - PT 
Nelson Marchezan Junior - PSDB 
Onyx Lorenzoni - DEM 
Osmar Terra - PMDB 
Paulo Ferreira - PT 
Paulo Pimenta - PT 
Renato Molling - PP 
Ronaldo Nogueira - PTB 
Ronaldo Zulke - PT 
Sérgio Moraes - PTB 
Vieira da Cunha - PDT 
Vilson Covatti - PP 
  



COMISSÕES PERMANENTES 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Nilson Leitão (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Domingos Sávio (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Reinaldo Azambuja (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Domingos Dutra 
Beto Faro Luci Choinacki 
Bohn Gass Paulo Pimenta 
Jesus Rodrigues Pedro Uczai 
Josias Gomes Vander Loubet 

Marcon 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

Valmir Assunção 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
PMDB  

Alberto Filho 
vaga do PMN

 Alceu Moreira 
André Zacharow 

vaga do PR
 Antônio Andrade 

Celso Maldaner Edinho Araújo 
vaga do Bloco PV, PPS

 
Leandro Vilela Edio Lopes 
Natan Donadon Lelo Coimbra 
Odílio Balbinotti Lucio Vieira Lima 
Pedro Chaves 1 vaga 
Valdir Colatto 

 
PSDB  

Domingos Sávio Alfredo Kaefer 
vaga do PDT

 
Duarte Nogueira Bruno Araújo 
Nilson Leitão 

vaga do PR
 Luiz Nishimori 

Raimundo Gomes de Matos Rodrigo de Castro 
Reinaldo Azambuja 

vaga do PSB
 Sergio Guerra 

Wandenkolk Gonçalves (Dep. do PP ocupa a vaga) 
(Dep. do PP ocupa a vaga) 

 
PP  

Carlos Magno Afonso Hamm 
Dilceu Sperafico 

vaga do PSDB
 Beto Mansur 

Luis Carlos Heinze Jerônimo Goergen 
vaga do PSDB

 
Nelson Meurer 

vaga do PCdoB
 Lázaro Botelho 

Roberto Balestra 
 

DEM  
Abelardo Lupion 

vaga do PSB
 Luiz Carlos Setim 

Jairo Ataíde Onyx Lorenzoni 
Lira Maia 

vaga do PSB
 Ronaldo Caiado 

Paulo Cesar Quartiero 
 

Vitor Penido 
 

PR  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Aelton Freitas 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

Maurício Trindade 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
PSB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Fernando Coelho Filho 

(Dep. do DEM ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PDT  
Giovanni Queiroz 

vaga do Bloco PV, PPS
 Giovani Cherini 

Oziel Oliveira (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
Zé Silva 

 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha 
Sérgio Moraes Nelson Marquezelli 

 
Nilton Capixaba 

vaga do PSB
 

PSC  
Nelson Padovani Mário de Oliveira 

PCdoB  

(Dep. do PP ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
PRB  

Heleno Silva Márcio Marinho 
PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Jaqueline Roriz 
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Hélio Santos Danrlei de Deus Hinterholz 
Homero Pereira 

vaga do PR
 Diego Andrade 

vaga do PT
 

Junji Abe Edson Pimenta 
vaga do Bloco PV, PPS

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 Eduardo Sciarra 

vaga do PSB
 

 
Heuler Cruvinel 

vaga do PR
 

 
Júlio Cesar 

vaga do PCdoB
 

 
Marcos Montes 

 
Reinhold Stephanes 

vaga do PT
 

 
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34 
Telefones: 3216-6403/6404/6406 
FAX: 3216-6415 

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Presidente: Wilson Filho (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Janete Capiberibe (PSB) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Praciano Padre Ton 
Miriquinho Batista Taumaturgo Lima 
Zé Geraldo (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  
Flaviano Melo 

vaga do PR
 Alberto Filho 

Wilson Filho Asdrubal Bentes 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Edio Lopes 

vaga do PCdoB
 

1 vaga Hugo Motta 

 
Marinha Raupp 

vaga do PP
 

PSDB  
Dudimar Paxiuba Carlos Brandão 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Marcio Bittar 

vaga do PR
 

 
1 vaga 

PP  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Gladson Cameli 
1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

DEM  
Ronaldo Caiado 

vaga do PCdoB
 Lira Maia 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Cesar Quartiero 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lúcio Vale 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSB  
Janete Capiberibe Glauber Braga 

vaga do PTB
 

 
Valtenir Pereira 

PDT  
Sebastião Bala Rocha Giovanni Queiroz 

Bloco PV, PPS  



Henrique Afonso Arnaldo Jordy 
PTB  

1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga) 
PSC  

Antônia Lúcia Costa Ferreira 
Zequinha Marinho 

vaga do PMDB
 

 
PCdoB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PSD  

Átila Lins 
vaga do DEM

 Ademir Camilo 
vaga do PT

 
Carlos Souza 

vaga do PR
 

 
Irajá Abreu 

vaga do PP
 

 
Raul Lima 

vaga do DEM
 

 
PEN  

Berinho Bantim 
vaga do PSDB

 
 

 
Secretário(a): Edna Maria Glória Dias Teixeira 
Local: Anexo II, Sala 55, Ala A, Térreo 
Telefones: 3216-6432 
FAX: 3216-6440 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 

Presidente: Eduardo Azeredo (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Ruy Carneiro (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Antonio Imbassahy (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Carlinhos Almeida (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlinhos Almeida Beto Faro 
Décio Lima Biffi 
Gilmar Machado Josias Gomes 
Jorge Bittar Newton Lima 
Rubens Otoni Paulo Teixeira 
Sibá Machado Waldenor Pereira 
1 vaga 1 vaga 

PMDB  
Hermes Parcianello Aníbal Gomes 
Manoel Junior José Priante 
Marcelo Castro Marçal Filho 
Rogério Peninha Mendonça Saraiva Felipe 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSDB  
Antonio Imbassahy Bruno Araújo 
Eduardo Azeredo Duarte Nogueira 
Rodrigo de Castro Emanuel Fernandes 
Romero Rodrigues 

vaga do PTB
 Izalci 

vaga do PR
 

Ruy Carneiro Paulo Abi-ackel 
vaga do PTdoB

 

 
Sergio Guerra 

PP  
Beto Mansur Esperidião Amin 
Missionário José Olimpio Sandes Júnior 

vaga do PMDB
 

1 vaga Waldir Maranhão 

 
1 vaga 

DEM  
Júlio Campos Augusto Coutinho 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Claudio Cajado 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

Eli Correa Filho 

PR  
Anderson Ferreira José Rocha 
Dr. Adilson Soares Milton Monti 
Francisco Floriano Wellington Roberto 

vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)
 

 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSB  
Abelardo Camarinha 

vaga do PMN
 Alexandre Cardoso 

Ariosto Holanda Jonas Donizette 
Luiza Erundina (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
Pastor Eurico 

vaga do DEM
 

 
Paulo Foletto 

 
PDT  

Miro Teixeira Oziel Oliveira 

Salvador Zimbaldi 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Fábio Ramalho 
Sandro Alex 1 vaga 

PTB  
Ronaldo Nogueira Josué Bengtson 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sabino Castelo Branco 

PSC  
Professor Sérgio de Oliveira Costa Ferreira 

vaga do PSB
 

 
Takayama 

PCdoB  
Luciana Santos Evandro Milhomen 

PRB  
Cleber Verde Heleno Silva 

PMN  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga 

PTdoB  
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Arolde de Oliveira 

vaga do PMDB
 Felipe Bornier 

vaga do PMDB
 

Eliene Lima José Carlos Araújo 
Manoel Salviano 

vaga do PMDB
 Marcos Montes 

vaga do PDT
 

Marcelo Aguiar (Dep. do PR ocupa a vaga) 
Silas Câmara 

vaga do DEM
 

 
PRTB  

Aureo 
vaga do PTdoB

 
 

 
Secretário(a): 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: Ricardo Berzoini (PT) 
1º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT) 
2º Vice-Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Dalva Figueiredo 
Cândido Vaccarezza Décio Lima 
João Paulo Cunha Fátima Bezerra 
João Paulo Lima Gabriel Guimarães 
José Mentor Geraldo Simões 
Luiz Couto Iriny Lopes 
Nelson Pellegrino José Guimarães 
Odair Cunha Márcio Macêdo 
Paulo Teixeira Miguel Corrêa 
Ricardo Berzoini Nazareno Fonteles 
Vicente Candido Pedro Eugênio 

 
Zezéu Ribeiro 

vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012)
 

PMDB  
Alceu Moreira Benjamin Maranhão 
Arthur Oliveira Maia Francisco Escórcio 



Asdrubal Bentes 
vaga do 

PP
 

João Magalhães 

Carlos Bezerra 
vaga do 

PSC
 

Júnior Coimbra 

Danilo Forte Mauro Lopes 
Eduardo Cunha Odílio Balbinotti 

Eliseu Padilha 
Professor Setimo 

vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012)
 

Fabio Trad Renan Filho 
Leonardo Picciani Sandro Mabel 
Luiz Pitiman 

vaga do Bloco 

PV, PPS
 

Wilson Filho 

Marçal Filho 
vaga do PMN

 
 

Mauro Benevides 
 

Osmar Serraglio 
 

PSDB  
Bonifácio de Andrada Cesar Colnago 
Bruna Furlan Dudimar Paxiuba 
João Campos 

vaga do PTB
 Nelson Marchezan Junior 

Jutahy Junior Reinaldo Azambuja 
Luiz Carlos Ricardo Tripoli 
(Dep. do PR ocupa a 
vaga) 

Romero Rodrigues 

1 vaga 
 

PP  
Esperidião Amin Cida Borghetti 
Jerônimo Goergen Dilceu Sperafico 
Paulo Maluf Roberto Teixeira 
Vilson Covatti Sandes Júnior 
(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

DEM  
Felipe Maia Alexandre Leite 
Mendonça Filho Antonio Carlos Magalhães Neto 
Mendonça Prado Efraim Filho 
Onyx Lorenzoni Eli Correa Filho 
(Dep. do PSC ocupa a 
vaga) 

Pauderney Avelino 

PR  
Anthony Garotinho Bernardo Santana de Vasconcellos 
Henrique Oliveira Gorete Pereira 

vaga do PTB
 

Jorginho Mello 
vaga do 

PSDB
 

Jaime Martins 

Maurício Quintella 
Lessa 

Laercio Oliveira 

Ronaldo Fonseca Vinicius Gurgel 
Vicente Arruda (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  
Alexandre Cardoso Beto Albuquerque 
Edson Silva Gonzaga Patriota 
Sandra Rosado Laurez Moreira 

Valtenir Pereira 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012) ocupa a vaga) 
PDT  

Félix Mendonça Júnior João Dado 
Marcos Medrado Marcos Rogério 
Vieira da Cunha Wolney Queiroz 

Bloco PV, PPS  
Fábio Ramalho Rosane Ferreira 
Roberto Freire Sandro Alex 
(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

Sarney Filho 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Sérgio Moraes 
Paes Landim (Dep. do PR ocupa a vaga) 
(Dep. do PSDB ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

PSC  
Andre Moura 

vaga do DEM
 Edmar Arruda 

Pastor Marco 
Feliciano  

Hugo Leal 

(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga)  

PCdoB  
Delegado Protógenes Assis Melo 

vaga do PP
 

Evandro Milhomen Daniel Almeida 

 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012) ocupa a vaga) 
PRB  

Antonio Bulhões Otoniel Lima 
PMN  

(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

1 vaga 

PTdoB  
(Dep. do PSL ocupa a 
vaga) 

Lourival Mendes 

 
Luis Tibé 

vaga do PR
 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Armando Vergílio Liliam Sá 

vaga do PTB
 

Francisco Araújo Marcelo Aguiar 
José Nunes Moreira Mendes 

vaga do PSB
 

Onofre Santo Agostini Sergio Zveiter 
Paulo Magalhães Silas Câmara 

vaga do PCdoB
 

 
Walter Tosta 

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 
(Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PTdoB
 

 
 
Secretário(a): Rejane Salete Marques 
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 19 
Telefones: 3216-6494 
FAX: 3216-6499 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: José Chaves (PTB) 
1º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB) 
2º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT) 
3º Vice-Presidente: Eli Correa Filho (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Paulo Pimenta Assis do Couto 
Weliton Prado Carlinhos Almeida 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PMDB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Fátima Pelaes 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  
Carlos Sampaio Nelson Marchezan Junior 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

PP  
Iracema Portella (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
Roberto Teixeira (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

DEM  
Eli Correa Filho Augusto Coutinho 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Felipe Maia 

 
Mendonça Prado 

vaga do PSB
 

PR  
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Maurício Quintella Lessa 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Wellington Roberto 

PSB  
Isaias Silvestre 

vaga do PT
 (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

Severino Ninho 
 

PDT  
Reguffe Marcelo Matos 



Wolney Queiroz 
vaga do PMDB

 
 

Bloco PV, PPS  
Almeida Lima 1 vaga 

PTB  
Eros Biondini (Licenciado) 

vaga do 

PR
 

Silvio Costa 

José Chaves 
 

PSC  

Filipe Pereira 
Carlos Eduardo Cadoca 

vaga do 

PCdoB
 

Lauriete 
vaga do DEM

 1 vaga 
PCdoB  

Chico Lopes (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
PSD  

José Carlos Araújo 
vaga do PR

 César Halum 
vaga do PMDB

 
Ricardo Izar 

vaga do PT
 Guilherme Mussi 

vaga do PP
 

Sérgio Brito 
vaga do PMDB

 Hugo Napoleão 
vaga do PMDB

 
Walter Ihoshi 

vaga do PSDB
 Roberto Santiago 

vaga do PT
 

PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PP
 

PRTB  

 
Aureo 

vaga do PSDB
 

 
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152 
Telefones: 3216-6920 A 6922 
FAX: 3216-6925 

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Presidente: Marcio Reinaldo Moreira (PP) 
1º Vice-Presidente: Renato Molling (PP) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Miguel Corrêa Afonso Florence 
Ronaldo Zulke Cláudio Puty 
Zeca Dirceu Vicentinho 

PMDB  
(Dep. do PRP ocupa a vaga) Edson Ezequiel 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) Osmar Terra 
1 vaga 1 vaga 

PSDB  
2 vagas Marco Tebaldi 

 
Otavio Leite 

PP  
Marcio Reinaldo Moreira Esperidião Amin 

vaga do PHS
 

Renato Molling 
vaga do PDT

 Renzo Braz 

 
Vilson Covatti 

vaga do PTB
 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Bittar 

vaga do PSC
 

 
Mandetta 

PR  
João Maia Wellington Fagundes 
Vinicius Gurgel 

vaga do PHS
 

 
PSB  

Antonio Balhmann (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PDT  
(Dep. do PP ocupa a vaga) Ângelo Agnolin 

vaga do PSB
 

 
Damião Feliciano 

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

PTB  
José Augusto Maia (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSC  
1 vaga (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PHS  
(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSD  
João Lyra 

vaga do DEM
 Fernando Torres 

vaga do PSB
 

 
Guilherme Campos 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PTdoB  
Luis Tibé 

vaga do PMDB
 

 
PRP  

Jânio Natal 
vaga do PMDB

 
 

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

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Presidente: Domingos Neto (PSB) 
1º Vice-Presidente: Leopoldo Meyer (PSB) 
2º Vice-Presidente: Mauro Mariani (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Marroni Artur Bruno 
Iriny Lopes José de Filippi 
Paulo Ferreira Valmir Assunção 

PMDB  
Adrian 

vaga do PRTB
 Edinho Araújo 

Flaviano Melo Paulo Piau 
Genecias Noronha (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
João Arruda 

vaga do PSL
 

 
Mauro Mariani 

 
PSDB  

Marco Tebaldi William Dib 
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PP  
João Pizzolatti 

vaga do PRP
 Marcio Reinaldo Moreira 

Roberto Britto Mário Negromonte 
vaga do PSDB

 

 
Rebecca Garcia 

vaga do PRTB
 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PR  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Carlos Bacelar 

PSB  
Domingos Neto Abelardo Camarinha 
Leopoldo Meyer 

vaga do PDT
 Valadares Filho 

vaga do DEM
 

PDT  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
Rosane Ferreira Arnaldo Jardim 

PTB  
Nelson Marquezelli Jorge Corte Real 

PRTB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PRP  
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSL  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSD  
Edson Pimenta 

vaga do DEM
 Jorge Boeira 

vaga do PMDB
 

Heuler Cruvinel 
vaga do PR

 José Nunes 
vaga do PRP

 

 
Junji Abe 

vaga do PSL
 

PCdoB  

 
Luciana Santos 

vaga do PDT
 



 
Secretário(a): Iracema Marques 
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188 
Telefones: 3216-6551/ 6554 
FAX: 3216-6560 

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

Presidente: Domingos Dutra (PT) 
1º Vice-Presidente: Erika Kokay (PT) 
2º Vice-Presidente: Padre Ton (PT) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Domingos Dutra Janete Rocha Pietá 
Erika Kokay Luiz Alberto 
Padre Ton Luiz Couto 

PMDB  
3 vagas Teresa Surita 

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

 
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PSDB  
2 vagas Antonio Carlos Mendes Thame 

 
Luiz Fernando Machado 

PP  
(Dep. do PSD ocupa a 
vaga) 

(Dep. do PSC ocupa a vaga) 

DEM  
1 vaga 1 vaga 

PR  
Lincoln Portela Ronaldo Fonseca 

PSB  
1 vaga Janete Capiberibe 

vaga do PMDB
 

 
Keiko Ota 

 
Luiza Erundina 

vaga do PDT
 

PDT  
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Arnaldo Jordy 

vaga do PTB
 

 
Roberto de Lucena 

PTB  

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

vaga) 
PSOL  

Jean Wyllys Chico Alencar 
PRP  

1 vaga (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
PTC  

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

Liliam Sá 
vaga do PP

 
 

PSC  

 
Antônia Lúcia 

vaga do PTC
 

 
Pastor Marco Feliciano 

vaga do PP
 

PCdoB  

 
Manuela D'ávila 

vaga do PMDB
 

PTdoB  

 
Rosinha da Adefal 

vaga do PRP
 

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

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presidente: Newton Lima (PT) 
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Pedro Uczai (PT) 
3º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Artur Bruno Alessandro Molon 
Biffi Angelo Vanhoni 
Fátima Bezerra Gilmar Machado 
Newton Lima Miriquinho Batista 
Pedro Uczai 

vaga do PP
 (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

Reginaldo Lopes 
vaga do PMDB

 
 

Waldenor Pereira 
 

PMDB  
Gabriel Chalita Eliseu Padilha 
Joaquim Beltrão Geraldo Resende 
Lelo Coimbra Mauro Benevides 
Professor Setimo Natan Donadon 

vaga do PT
 

Raul Henry 
vaga do PDT

 Osmar Serraglio 

(Dep. do PT ocupa a vaga) 
Rogério Peninha Mendonça 

vaga do 

PP
 

 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
PSDB  

Izalci 
vaga do PR

 Eduardo Barbosa 
Mara Gabrilli Nilson Leitão 
2 vagas (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PP  
Waldir Maranhão Aline Corrêa 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Linhares 
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

DEM  
Luiz Carlos Setim João Bittar 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

Onyx Lorenzoni 

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

Paulo Freire Anderson Ferreira 
Tiririca Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Maurício Quintella Lessa 

 
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

PSB  
Danilo Cabral (Licenciado) Ariosto Holanda 
1 vaga Keiko Ota 

vaga do PSC
 

 
Severino Ninho 

vaga do PTB
 

 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PDT  
Paulo Rubem Santiago Dr. Jorge Silva 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Marcos Rogério 

vaga do PSB
 

 
Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  
Stepan Nercessian Antônio Roberto 

vaga do PMDB
 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Henrique Afonso 

 
Penna 

PTB  
Alex Canziani (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSC  
Costa Ferreira (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PCdoB  
Alice Portugal Jandira Feghali 

PRB  
Acelino Popó (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSD  
Ademir Camilo 

vaga do DEM
 Manoel Salviano 

vaga do PRB
 

Jorge Boeira 
vaga do PP

 
 

PSOL  
Chico Alencar 

vaga do Bloco PV, PPS
 Jean Wyllys 

vaga do PR
 

 
Secretário(a): Jairo Luís Brod 



Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170 
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628 
FAX: 3216-6635 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

Presidente: Antônio Andrade (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Lucio Vieira Lima (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Assis Carvalho (PT) 
3º Vice-Presidente: Pauderney Avelino (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Afonso Florence João Paulo Cunha 
Andre Vargas Reginaldo Lopes 
Assis Carvalho Ricardo Berzoini 
Cláudio Puty Rogério Carvalho 
José Guimarães Zeca Dirceu 
Pedro Eugênio 1 vaga 

PMDB  
Antônio Andrade Celso Maldaner 
João Magalhães 

vaga do Bloco PV, PPS
 Eduardo Cunha 

José Priante Genecias Noronha 
vaga do PDT

 
Júnior Coimbra 

vaga do Bloco PV, PPS
 Luiz Pitiman 

Lucio Vieira Lima Manoel Junior 
Pedro Novais (Dep. do PSC ocupa a vaga) 
1 vaga 

 
PSDB  

Alfredo Kaefer Alberto Mourão 
vaga do PP

 
Rui Palmeira Antonio Carlos Mendes Thame 
Vaz de Lima Marcus Pestana 

 
Nelson Marchezan Junior 

PP  
Toninho Pinheiro Jerônimo Goergen 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Maluf 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

DEM  
Alexandre Leite Jairo Ataíde 
Pauderney Avelino Luiz Carlos Setim 
Rodrigo Maia Mendonça Prado 

PR  
Aelton Freitas João Maia 
(Dep. do PTC ocupa a vaga) Luciano Castro 
(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSB  
Audifax Jose Stédile 
Fernando Coelho Filho Mauro Nazif 

PDT  
João Dado André Figueiredo 
Manato (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Arnaldo Jardim 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Carmen Zanotto 

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

PSC  
Zequinha Marinho Andre Moura 

vaga do PMDB
 

 
Leonardo Gadelha 

PCdoB  
Osmar Júnior Delegado Protógenes 

PRB  
Otoniel Lima Cleber Verde 

PSD  
Guilherme Campos 

vaga do PTB
 João Lyra 

vaga do PR
 

Júlio Cesar 
vaga do PP

 Sérgio Brito 
vaga do PTB

 
Reinhold Stephanes 

vaga do PP
 

 
PHS  

José Humberto 
vaga do PR

 
 

PTC  
Edivaldo Holanda Junior 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136 
Telefones: 3216-6652/6655/6657 
FAX: 3216-6660 

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

Presidente: Edmar Arruda (PSC) 
1º Vice-Presidente: Edson Santos (PT) 
2º Vice-Presidente: Wellington Roberto (PR) 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 
PT  

Devanir Ribeiro José Mentor 
Edson Santos Odair Cunha 
Vanderlei Siraque Sibá Machado 

PMDB  
Aníbal Gomes Eduardo Cunha 
Edio Lopes João Magalhães 
Giroto (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 
Hugo Motta 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
Nelson Bornier 

vaga do PP
 

 
PSDB  

Carlos Brandão Vanderlei Macris 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Vaz de Lima 

PP  
Aline Corrêa Carlos Magno 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Luis Carlos Heinze 

DEM  
Ronaldo Caiado Mendonça Filho 
1 vaga Onyx Lorenzoni 

vaga do PSB
 

 
Pauderney Avelino 

vaga do PDT
 

 
Rodrigo Maia 

PR  
Paulo Feijó Anthony Garotinho 
Wellington Roberto Davi Alves Silva Júnior 

PSB  
Glauber Braga (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PDT  
Marcelo Matos (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

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

PTB  
Nilton Capixaba (Dep. do PTC ocupa a vaga) 

PSC  
Edmar Arruda Filipe Pereira 

PCdoB  
Daniel Almeida (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSD  

 
Sérgio Brito 

vaga do PCdoB
 

PEN  
Fernando Francischini 

vaga do PSDB
 

 
PRTB  

 
Aureo 

vaga do PMDB
 

PTC  

 
Edivaldo Holanda Junior 

vaga do PTB
 

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

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 



Presidente: Anthony Garotinho (PR) 
1º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL) 
2º Vice-Presidente: Edivaldo Holanda Junior (PTC) 
3º Vice-Presidente: Aureo (PRTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Benedita da Silva 
Fernando Ferro Bohn Gass 

vaga do PMDB
 

Marcon Edson Santos 
vaga do PMDB

 
Paulo Ferreira 

vaga do PMDB
 Eudes Xavier 

 
João Paulo Lima 

PMDB  
Francisco Escórcio Leonardo Picciani 
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PT ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSDB  
(Dep. do PSL ocupa a vaga) 2 vagas 
(Dep. do PTC ocupa a vaga) 

 
PP  

Roberto Britto 2 vagas 
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

 
DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  1 vaga 
PR  

Anthony Garotinho (Dep. do PRP ocupa a vaga) 
PSB  

Glauber Braga 
vaga do PDT

 Jose Stédile 
vaga do PDT

 
Luiza Erundina Romário 

PDT  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

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

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

PSC  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Costa Ferreira 

PCdoB  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Diego Andrade 

vaga do PTB
 

 
Francisco Araújo 

vaga do PSC
 

 
PRB  

 
Vitor Paulo 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PSOL  
Jean Wyllys 

vaga do PMDB
 

 
PRP  

 
Jânio Natal 

vaga do PR
 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PSDB
 

 
PRTB  

Aureo 
vaga do PP

 
 

PTC  
Edivaldo Holanda Junior 

vaga do PSDB
 

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

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Presidente: Sarney Filho (PV) 
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
2º Vice-Presidente: Penna (PV) 
3º Vice-Presidente: Rebecca Garcia (PP) 

Titulares Suplentes 
PT  

Leonardo Monteiro Fernando Ferro 
Márcio Macêdo Fernando Marroni 
1 vaga Zé Geraldo 

PMDB  
Paulo Piau 

vaga do PTB
 Fernando Jordão 

vaga do PP
 

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

Leandro Vilela 

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

Valdir Colatto 

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

vaga) 
PSDB  

Marcio Bittar Antonio Carlos Mendes Thame 
Ricardo Tripoli Marco Tebaldi 

PP  
Rebecca Garcia (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

DEM  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Cesar Quartiero 

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

Bernardo Santana de Vasconcellos 
vaga do PRTB

 

 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PSB  
Givaldo Carimbão (Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PDT  
Giovani Cherini Miro Teixeira 

 
Oziel Oliveira 

vaga do PR
 

Bloco PV, PPS  
Antônio Roberto 

vaga do PMDB
 Alfredo Sirkis 

vaga do PMDB
 

Arnaldo Jordy 
vaga do PR

 Arnaldo Jardim 
Penna 

vaga do PMDB
 

 
Sarney Filho 

 
PTB  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Paes Landim 

PSC  
Mário de Oliveira Lauriete 

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

PRTB  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PSD  
Felipe Bornier 

vaga do DEM
 Thiago Peixoto 

vaga do PSOL
 

Irajá Abreu 
vaga do PRTB

 
 

PRB  
Vilalba 

vaga do PMDB
 Antonio Bulhões 

vaga do PSB
 

 
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142 
Telefones: 3216-6521 A 6526 
FAX: 3216-6535 

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Presidente: Simão Sessim (PP) 
1º Vice-Presidente: Dimas Fabiano (PP) 
2º Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PR) 
3º Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlos Zarattini Edson Santos 
Fernando Ferro Ronaldo Zulke 
Gabriel Guimarães Rubens Otoni 
Luiz Alberto Vanderlei Siraque 
Padre João Weliton Prado 



Vander Loubet 
vaga do PSC

 
 

PMDB  
Fernando Jordão Adrian 
Ronaldo Benedet Arthur Oliveira Maia 
Wladimir Costa Fátima Pelaes 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Leonardo Quintão 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Professor Setimo 

PSDB  
Luiz Fernando Machado Domingos Sávio 
Paulo Abi-ackel Sergio Guerra 

Walter Feldman 
(Dep. do PR ocupa a 

vaga) 
PP  

Dimas Fabiano João Pizzolatti 
Gladson Cameli 

vaga do PMDB
 Luiz Argôlo 

José Otávio Germano 
vaga do PMDB

 Nelson Meurer 
Luiz Fernando Faria 

vaga do PRB
 

 
Sandes Júnior 

 
Simão Sessim 

 
DEM  

Davi Alcolumbre Abelardo Lupion 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

Júlio Campos 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vitor Penido 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos 
Aracely de Paula 

vaga 

do PSDB
 

Davi Alves Silva Júnior 
Maurício Quintella 

Lessa 
João Carlos Bacelar 

vaga do PSB
 Paulo Feijó 

PSB  
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

Antonio Balhmann 

(Dep. do PR ocupa a vaga) 
(Dep. do PDT ocupa 

a vaga) 
PDT  

Ângelo Agnolin 
Félix Mendonça 

Júnior 

Marcos Rogério 
vaga do DEM

 
Salvador Zimbaldi 

vaga 

do PSB
 

Bloco PV, PPS  
Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy 
Dr. Aluizio Paulo Wagner 

PTB  
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

Ronaldo Nogueira 

PSC  
(Dep. do PT ocupa a vaga) Nelson Padovani 

PCdoB  
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

Osmar Júnior 

PRB  
(Dep. do PP ocupa a vaga) George Hilton 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Carlos Souza Dr. Paulo César 
César Halum Paulo Magalhães 
Eduardo Sciarra 

vaga do DEM
 

 
Fernando Torres 

vaga do PCdoB
 

 
Guilherme Mussi 

vaga do PSB
 

 
Marcos Montes 

vaga do PTB
 

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

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 

NACIONAL 

Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Vitor Paulo (PRB) 
3º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Benedita da Silva 
Dr. Rosinha Carlos Zarattini 
Henrique Fontana Francisco Praciano 
Janete Rocha Pietá Leonardo Monteiro 
Luiz Sérgio Paulo Ferreira 
Taumaturgo Lima 1 vaga 

PMDB  
Elcione Barbalho 

vaga do DEM
 Alexandre Santos 

vaga do PMN
 

Íris de Araújo Hugo Motta 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Newton Cardoso 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pedro Novais 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Raul Henry 

PSDB  
Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PMDB

 
Cesar Colnago 

Carlos Alberto Leréia Eduardo Azeredo 
Emanuel Fernandes (Dep. do PEN ocupa a vaga) 
Luiz Nishimori 

 
Sergio Guerra 

vaga do PP
 

 
PP  

Jair Bolsonaro Dimas Fabiano 
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Missionário José Olimpio 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga 

DEM  

Claudio Cajado 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PR  

Aracely de Paula 
Anderson Ferreira 

vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)
 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) José Rocha 

 
Vicente Arruda 

PSB  
Gonzaga Patriota Abelardo Camarinha 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

1 vaga 

PDT  
Damião Feliciano Sebastião Bala Rocha 
1 vaga Vieira da Cunha 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis 

vaga do PMDB
 1 vaga 

Roberto de Lucena 
 

PTB  
Arnon Bezerra Antonio Brito 

 
Paes Landim 

vaga do PTdoB
 

PSC  
Leonardo Gadelha Erivelton Santana 
Takayama 

vaga do PMDB
 

 
PCdoB  

Perpétua Almeida João Ananias 
PMN  

Jaqueline Roriz (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PTdoB  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Átila Lins Eleuses Paiva 
Geraldo Thadeu Eliene Lima 
Hugo Napoleão 

vaga do PSB
 Raul Lima 

vaga do DEM
 

Jefferson Campos (Dep. do PR ocupa a vaga) 
PRB  

George Hilton 
vaga do PP

 
 

Vitor Paulo 
vaga do PTdoB

 
 



PSOL  
Ivan Valente 

vaga do PR
 

 
PEN  

 
Berinho Bantim 

vaga do PSDB
 

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

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

Presidente: Efraim Filho (DEM) 
1º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM) 
2º Vice-Presidente: Alexandre Leite (DEM) 
3º Vice-Presidente: Marllos Sampaio (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Erika Kokay 
Dalva Figueiredo José Mentor 
Vanderlei Siraque Nazareno Fonteles 

PMDB  
Marllos Sampaio 

vaga do PSC
 Edio Lopes 

Rodrigo Bethlem Fabio Trad 
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Mauro Lopes 
1 vaga 

 
PSDB  

João Campos Carlos Sampaio 
Pinto Itamaraty 

vaga do PP
 Luiz Carlos 

(Dep. do PEN ocupa a vaga) William Dib 
vaga do PP

 
PP  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Jair Bolsonaro 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

DEM  
Alexandre Leite 

vaga do PP
 Onyx Lorenzoni 

vaga do PDT
 

Efraim Filho (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 
Mendonça Prado 

vaga do PCdoB
 

 
PR  

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) Laercio Oliveira 
PSB  

Givaldo Carimbão 
vaga do PMDB

 Gonzaga Patriota 
Keiko Ota Pastor Eurico 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PDT  
Enio Bacci (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

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

PTB  
José Augusto Maia Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Hugo Leal 

PCdoB  
(Dep. do DEM ocupa a vaga) Delegado Protógenes 

 
Perpétua Almeida 

vaga do DEM
 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Francisco Araújo Guilherme Campos 
Junji Abe Sérgio Brito 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
PEN  

Fernando Francischini 
vaga do PSDB

 
 

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

 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

Presidente: Mandetta (DEM) 
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM) 
2º Vice-Presidente: Lael Varella (DEM) 
3º Vice-Presidente: Antonio Brito (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Arlindo Chinaglia 
Angelo Vanhoni Assis Carvalho 
Benedita da Silva Dr. Rosinha 
Nazareno Fonteles Erika Kokay 
Rogério Carvalho Padre João 
1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PMDB  
Darcísio Perondi André Zacharow 
Geraldo Resende Danilo Forte 
Nilda Gondim 

vaga do 

Bloco PV, PPS
 

Elcione Barbalho 

Osmar Terra Íris de Araújo 
Saraiva Felipe Raimundão 

vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
 

Teresa Surita Rodrigo Bethlem 
vaga do PT

 

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

PSDB  
Eduardo Barbosa Bruna Furlan 
Marcus Pestana João Campos 
William Dib Mara Gabrilli 

PP  
Cida Borghetti Iracema Portella 
José Linhares Roberto Britto 
(Dep. do PTB ocupa a 
vaga) 

Toninho Pinheiro 

DEM  
Fábio Souto 

vaga do PSC
 Luiz Carlos Setim 

Lael Varella Ronaldo Caiado 
Mandetta (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
(Dep. do PCdoB 
ocupa a vaga)  

PR  
Maurício Trindade Gorete Pereira 
Neilton Mulim (Dep. do PHS ocupa a vaga) 
(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 
27/2012) ocupa a vaga) 

PSB  
Alexandre Roso Pastor Eurico 
Ribamar Alves Paulo Foletto 

PDT  
Dr. Jorge Silva Manato 
Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago 

Bloco PV, PPS  
Carmen Zanotto Dr. Aluizio 
(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

Roberto de Lucena 

 
Rosane Ferreira 

vaga do PMDB
 

PTB  
Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 
Celia Rocha 

vaga do PP
 Walney Rocha 

vaga do DEM
 

PSC  
(Dep. do DEM ocupa 
a vaga) 

Pastor Marco Feliciano  

PCdoB  
Jandira Feghali Jô Moraes 
João Ananias 

vaga do DEM
 

 
PRB  

Jhonatan de Jesus Vitor Paulo 
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Dr. Paulo César Geraldo Thadeu 
Eleuses Paiva Nice Lobão 

vaga do PR
 



Walter Tosta Onofre Santo Agostini 

 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PTdoB  
Rosinha da Adefal 

vaga 

do PR
  

PHS  

 
José Humberto 

vaga do PR
 

 
Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145 
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786 
FAX: 3216-6790 

 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇO PÚBLICO 

Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT) 
1º Vice-Presidente: Flávia Morais (PDT) 
2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB) 
3º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Eudes Xavier Amauri Teixeira 
Policarpo Luiz Sérgio 
Vicentinho Marcon 
1 vaga Nelson Pellegrino 

PMDB  
Fátima Pelaes Darcísio Perondi 
Sandro Mabel Leonardo Quintão 
(Dep. do PR ocupa a vaga) Wladimir Costa 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PSDB  
Andreia Zito João Campos 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PP  
Pedro Henry José Otávio Germano 
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Luiz Fernando Faria 

vaga do PSDB
 

 
Roberto Balestra 

DEM  
Augusto Coutinho Efraim Filho 
João Bittar (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PR  
Gorete Pereira 

vaga do PMDB
 Henrique Oliveira 

Laercio Oliveira (Dep. do PSL ocupa a vaga) 
Luciano Castro 

 
PSB  

Mauro Nazif Alexandre Roso 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

Sandra Rosado 

PDT  
Flávia Morais 

vaga do PP
 André Figueiredo 

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini 
vaga do PSDB

 
Sebastião Bala Rocha 

vaga do PMDB
 

 
Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 
PTB  

Jorge Corte Real 
vaga do Bloco PV, PPS

 Alex Canziani 
vaga do Bloco PV, PPS

 
Sabino Castelo Branco Jovair Arantes 
Silvio Costa 

vaga do PSDB
 

 
Walney Rocha 

vaga do PSDB
 

 
PSC  

Erivelton Santana (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 
PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal 
vaga do PSC

 

 
Chico Lopes 

vaga do DEM
 

 
Daniel Almeida 

vaga do PMDB
 

 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 
PRB  

Márcio Marinho Vilalba 
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  

Roberto Santiago 
vaga do PSB

 Armando Vergílio 
vaga do PCdoB

 
Sergio Zveiter Carlos Souza 

PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PR
 

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

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Presidente: José Rocha (PR) 
1º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP) 
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC) 
3º Vice-Presidente: Luci Choinacki (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

José Airton João Paulo Lima 
Luci Choinacki Policarpo 
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Vicente Candido 

PMDB  
Benjamin Maranhão 

vaga do PP
 João Arruda 

Edinho Bez Joaquim Beltrão 
Francisco Escórcio Marllos Sampaio 
Renan Filho 

 
PSDB  

Carlaile Pedrosa Andreia Zito 
vaga do Bloco PV, PPS

 
Otavio Leite Walter Feldman 

 
1 vaga 

PP  
Afonso Hamm Renato Molling 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

DEM  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Fábio Souto 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
PR  

José Rocha Neilton Mulim 
PSB  

Jonas Donizette (Dep. do PRB ocupa a vaga) 
Romário 

vaga do DEM
 

 
Valadares Filho 

vaga do DEM
 

 
PDT  

André Figueiredo Flávia Morais 
Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
PTB  

1 vaga Arnon Bezerra 

 
José Augusto Maia 

vaga do PP
 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca 

vaga do 

PT
 

Professor Sérgio de Oliveira 

1 vaga 
 

PCdoB  
Jô Moraes Delegado Protógenes 

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)  
Danrlei de Deus Hinterholz Jefferson Campos 
Fábio Faria Marcos Montes 

PRB  

 
Acelino Popó 

vaga do PSB
 



 
Secretário(a): Ana Katia Martins Bertholdo 
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo 
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833 
FAX: 3216-6835 

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

Presidente: Washington Reis (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Geraldo Simões Andre Vargas 
José de Filippi Cândido Vaccarezza 
Zezéu Ribeiro Devanir Ribeiro 
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Jesus Rodrigues 

(Dep. do PP ocupa a vaga) José Airton 
PMDB  

Alexandre Santos 
vaga do PT

 Edinho Bez 
Edinho Araújo 

vaga do Bloco PV, 

PPS
 

Flaviano Melo 

Edson Ezequiel 
vaga do PDT

 Giroto 
Leonardo Quintão 

vaga do PCdoB
 Mauro Mariani 

Marinha Raupp 
vaga do PSDB

 Nelson Bornier 
vaga do PTdoB

 
Mauro Lopes Pedro Chaves 

vaga do PP
 

Newton Cardoso Professor Setimo 
vaga do PP

 
Washington Reis Ronaldo Benedet 

vaga do PSC
 

(Dep. do PR ocupa a vaga) 
 

PSDB  
Alberto Mourão Carlos Alberto Leréia 
Vanderlei Macris Nilson Leitão 
(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

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

PP  
João Leão (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Lázaro Botelho (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
Luiz Argôlo 

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

Mário Negromonte 
 

Renzo Braz 
vaga do DEM

 
 

DEM  
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Júlio Campos 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lael Varella 
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vitor Penido 

PR  
Jaime Martins Francisco Floriano 
Lúcio Vale 

vaga do PTB
 Paulo Freire 

Milton Monti 
 

Wellington Fagundes 
vaga do 

PSOL
  

Zoinho 
vaga do PMDB

 
 

PSB  
Beto Albuquerque 

vaga do DEM
 Gonzaga Patriota 

Jose Stédile Leopoldo Meyer 
Laurez Moreira 

 
PDT  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Zé Silva 

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

Arnaldo Jardim 
vaga do PSDB

 

 
Fábio Ramalho 

PTB  
(Dep. do PR ocupa a vaga) José Chaves 

PSC  

Hugo Leal (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
PCdoB  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PTdoB  
Lourival Mendes (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSOL  
(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 

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

PSD  
Diego Andrade 

vaga do DEM
 Arolde de Oliveira 

vaga do PHS
 

 
Ricardo Izar 

vaga do PP
 

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

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS E 
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO AO PROJETO 

DE LEI Nº 4378, DE 1998, DO SR. MILTON MENDES, QUE 
"REGULA AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A 

AGROINDÚSTRIA E O PRODUTOR RURAL INTEGRADO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Jesus Rodrigues 
Bohn Gass Marcon 
Gabriel Guimarães Rogério Carvalho 
Pedro Uczai 1 vaga 

PMDB  
Alceu Moreira 4 vagas 
Antônio Andrade 

 
Celso Maldaner 

 
Leandro Vilela 

 
Valdir Colatto 

vaga do DEM
 

 
PSDB  

Reinaldo Azambuja Alfredo Kaefer 
Wandenkolk Gonçalves Domingos Sávio 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Luiz Nishimori 

PP  
Luis Carlos Heinze Dilceu Sperafico 
Roberto Balestra Jerônimo Goergen 

DEM  
Abelardo Lupion 2 vagas 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSB  

Domingos Neto 2 vagas 
Laurez Moreira 

 
PDT  

Zé Silva Giovani Cherini 
Bloco PV, PPS  

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

Josué Bengtson Celia Rocha 



PSC  
Costa Ferreira Nelson Padovani 

PCdoB  
1 vaga 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PSL  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Hélio Santos 

vaga do PSDB
 

 
Homero Pereira 

vaga do PR
 

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

 
 
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6201 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS, 

LEVANTAR AS PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO E 
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À TEMÁTICA 
ENVOLVENDO O APRIMORAMENTO DO ESTADO, DAS 

INSTITUIÇÕES E DA DEMOCRACIA BRASILEIRA 

Presidente: Saraiva Felipe (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Leonardo Picciani (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
3º Vice-Presidente: José de Filippi (PT) 
Relator: Rogério Carvalho (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Francisco Praciano Afonso Florence 
José de Filippi Assis do Couto 
Paulo Teixeira Márcio Macêdo 
Rogério Carvalho Nazareno Fonteles 

PMDB  
Leonardo Picciani Fabio Trad 
Luiz Pitiman 3 vagas 
Osmar Serraglio 

 
Saraiva Felipe 

 
PSDB  

Bonifácio de Andrada 3 vagas 
João Campos 

 
Luiz Carlos 

 
PP  

Beto Mansur João Leão 
Esperidião Amin Paulo Maluf 

DEM  
Mendonça Filho 2 vagas 
Mendonça Prado 

 
PR  

Laercio Oliveira 2 vagas 
1 vaga 

 
PSB  

Audifax 2 vagas 
Valadares Filho 

 
PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Almeida Lima 1 vaga 
PTB  

Paes Landim 1 vaga 
PSC  

Costa Ferreira Leonardo Gadelha 
PCdoB  

João Ananias 1 vaga 
PRB  

Heleno Silva 1 vaga 
PTdoB  

Rosinha da Adefal 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

2 vagas 2 vagas 
 
Secretário(a): MARIA TEREZINHA DONATI 
Telefones: 3216-6215 

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

8878/1994, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
ANISTIA"; LEI Nº 10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A 

DIRIGENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E 
TRABALHADORES PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM 

MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE 
"ANISTIA OS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO 
DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº 
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Carlinhos Almeida Devanir Ribeiro 
Luiz Alberto Edson Santos 
Luiz Couto Fátima Bezerra 
1 vaga 1 vaga 

PMDB  
Fátima Pelaes Edinho Bez 
Marinha Raupp Mauro Benevides 
Marllos Sampaio 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Otavio Leite 

 
Vanderlei Macris 

 
PP  

Sandes Júnior Marcio Reinaldo Moreira 
Vilson Covatti Roberto Teixeira 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Mendonça Prado 

 
PR  

Gorete Pereira 2 vagas 
Zoinho 

 
PSB  

Mauro Nazif 2 vagas 
Sandra Rosado 

 
PDT  

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini 
Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 
PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 
PSC  

Filipe Pereira 1 vaga 
PCdoB  

Chico Lopes Daniel Almeida 
PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde 



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

PSD  
Átila Lins 

vaga do PMDB
 

 
Felipe Bornier 

vaga do PHS
 

 
 
Secretário(a): Raquel Andrade 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6240 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DE IMPLEMENTAR 

TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM 

BRASILEIRO 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Miguel Corrêa 
 

Newton Lima 
 

PMDB  
Teresa Surita 

 
PSDB  

Luiz Fernando Machado 
 

Mara Gabrilli 
 

DEM  
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PSOL  

Jean Wyllys 
 

 
Secretário(a): Hérycka 
Local: Prédio do CEFOR, Sala 27 
Telefones: Ramal 67620 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 005-A, DE 2011, DO SR. NELSON 

MARQUEZELLI, QUE "ALTERA O INCISO XV DO ART. 48 E 
REVOGA OS INCISOS VII E VIII DO ART. 49 PARA 

ESTABELECER QUE OS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE E 
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTROS DE ESTADO, 

SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS SÃO IDÊNTICOS 
AOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL" 

Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
1º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR) 
2º Vice-Presidente: Weliton Prado (PT) 
3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC) 
Relator: Mauro Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlinhos Almeida Zé Geraldo 
Josias Gomes 3 vagas 
Weliton Prado 

 
1 vaga 

 
PMDB  

Arthur Oliveira Maia Darcísio Perondi 
Marcelo Castro 3 vagas 
Mauro Lopes 

 
Wladimir Costa 

 

PSDB  
Bonifácio de Andrada 3 vagas 
João Campos 

 
(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 (por cessão de vagas)  
José Carlos Araújo Jefferson Campos 
Moreira Mendes Onofre Santo Agostini 
 
Secretário(a): Shelley Galvão Valadares 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6205 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 
2011, DO SR. LUIZ FERNANDO MACHADO, QUE "ALTERA 
OS ARTS. 28, 29 E 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 

INSTITUIR A OBRIGATORIEDADE DE ELABORAÇÃO E 
CUMPRIMENTO DO PLANO DE METAS PELO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM 
BASE NAS PROPOSTAS DA CAMPANHA ELEITORAL" 

Presidente: Leonardo Quintão (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Wellington Fagundes (PR) 
Relator: João Paulo Lima (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

João Paulo Lima Iriny Lopes 
Paulo Teixeira 3 vagas 
Sibá Machado 

 
1 vaga 

 
PMDB  

José Priante Edinho Bez 
Leonardo Quintão Geraldo Resende 
Lucio Vieira Lima Manoel Junior 
Raul Henry Sandro Mabel 

PSDB  
Cesar Colnago 3 vagas 



Izalci 
vaga do PR

 
 

Luiz Fernando Machado 
 

Raimundo Gomes de Matos 
 

PP  
Esperidião Amin Renato Molling 
Paulo Maluf Roberto Britto 

DEM  
2 vagas 2 vagas 

PR  
Wellington Fagundes 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Audifax 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Marcos Medrado 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 (por cessão de vagas)  

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) 

Titulares Suplentes 
PT  

Erika Kokay Bohn Gass 
Henrique Fontana Fernando Ferro 
João Paulo Lima Luci Choinacki 
José Guimarães Luiz Alberto 
Ricardo Berzoini Sibá Machado 
Rubens Otoni Taumaturgo Lima 
Waldenor Pereira Vicente Candido 

PMDB  
Alceu Moreira Danilo Forte 
Edinho Araújo Eduardo Cunha 
Mauro Benevides Íris de Araújo 
Newton Cardoso Marcelo Castro 
Professor Setimo Raul Henry 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PSDB  
Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer 

Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada 
Marcus Pestana Marcio Bittar 
William Dib Romero Rodrigues 

PP  
Esperidião Amin Jerônimo Goergen 
José Otávio Germano Marcio Reinaldo Moreira 
Paulo Maluf Roberto Balestra 
Simão Sessim 1 vaga 

DEM  
Augusto Coutinho Felipe Maia 
Efraim Filho Mandetta 
Pauderney Avelino Mendonça Filho 
Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni 

PR  
Jaime Martins Maurício Quintella Lessa 

Luciano Castro 
(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
Vicente Arruda 1 vaga 

PSB  
Luiza Erundina Pastor Eurico 
Ribamar Alves Valadares Filho 

Valtenir Pereira 
(Dep. do PSD ocupa a 

vaga) 
PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 
Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis Roberto Freire 
Almeida Lima 

vaga do PMDB
 Rosane Ferreira 

Sandro Alex 
 

PTB  
Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 
Walney Rocha Paes Landim 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda 

PCdoB  
Daniel Almeida Delegado Protógenes 

PRB  
George Hilton Vitor Paulo 

PTdoB  
Lourival Mendes 1 vaga 

PSD  

 
Felipe Bornier 

vaga do PR
 

 
Jefferson Campos 

vaga do PSB
 

 
Secretário(a): 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: Costa Ferreira (PSC) 
3º Vice-Presidente: Nilda Gondim (PMDB) 
Relator: Jorginho Mello (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Sibá Machado 



Fernando Marroni 3 vagas 
Márcio Macêdo 

 
Zeca Dirceu 

 
PMDB  

Marllos Sampaio Francisco Escórcio 
Nilda Gondim Raul Henry 
Rogério Peninha Mendonça 2 vagas 
1 vaga 

 
PSDB  

Eduardo Barbosa 3 vagas 
Izalci 

vaga do PR
 

 
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  Luiz Carlos Setim 

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 (por cessão de vagas)  

Carlos Souza Eleuses Paiva 
César Halum Raul Lima 
 
Secretário(a): Shelley Galvão Valadares 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6205 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37-A, DE 

2011, DO SR. LOURIVAL MENDES, QUE "ACRESCENTA O § 
10 AO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 
DEFINIR A COMPETÊNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO 
CRIMINAL PELAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIS DOS 

ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL" 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Fabio Trad (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Amauri Teixeira 
Beto Faro Devanir Ribeiro 
Cândido Vaccarezza Pedro Uczai 

José Mentor Weliton Prado 
PMDB  

Arthur Oliveira Maia Edio Lopes 
Eliseu Padilha Eduardo Cunha 
Fabio Trad Ronaldo Benedet 
Marçal Filho Valdir Colatto 

PSDB  
Carlos Sampaio Zenaldo Coutinho 

João Campos 
(Dep. do PEN ocupa a 

vaga) 
Reinaldo Azambuja (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PP  
Rebecca Garcia Esperidião Amin 
Renzo Braz Vilson Covatti 

DEM  
Davi Alcolumbre Eli Correa Filho 
Felipe Maia Júlio Campos 

PR  

Ronaldo Fonseca 
Bernardo Santana de 

Vasconcellos 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) João Maia 

 
Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 

PSB  
Alexandre Cardoso Keiko Ota 
Gonzaga Patriota 1 vaga 

PDT  
Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  
Paulo Wagner Arnaldo Jardim 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia 

PSC  
(Dep. do PSL ocupa a vaga) Filipe Pereira 

PCdoB  
Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  
Otoniel Lima Acelino Popó 

PHS  
(Dep. do PSD (por cessão de vagas) 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRTB ocupa a 
vaga) 

PSD (por cessão de vagas)  
Eliene Lima Jefferson Campos 
Francisco Araújo Moreira Mendes 
Ricardo Izar 

vaga do PHS
 

 
PTdoB  

Lourival Mendes 
vaga do PR

 
 

PEN  

 
Fernando Francischini 

vaga do 

PSDB
 

PSL  
Dr. Grilo 

vaga do PSC
 

 
PRTB  

 
Aureo 

vaga do PHS
 

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 111-A, DE 2011, DA SRA. DALVA 
FIGUEIREDO, QUE "ALTERA O ART. 31 DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Francisco Araújo (PSD) 
2º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB) 



3º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB) 
Relator: Luciano Castro (PR) 

Titulares Suplentes 
PT  

Beto Faro Francisco Praciano 
Dalva Figueiredo Jesus Rodrigues 
Padre Ton Miriquinho Batista 
Zé Geraldo Sibá Machado 

PMDB  
Fátima Pelaes Edio Lopes 
Flaviano Melo Marinha Raupp 
Natan Donadon 2 vagas 
Teresa Surita 

 
PSDB  

Luiz Carlos 3 vagas 
Reinaldo Azambuja 

 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 
PP  

Carlos Magno Lázaro Botelho 
Gladson Cameli Rebecca Garcia 

DEM  
Davi Alcolumbre Lira Maia 
Paulo Cesar Quartiero Pauderney Avelino 

PR  
Luciano Castro 2 vagas 
Vinicius Gurgel 

 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
Mauro Nazif 

 
PDT  

Sebastião Bala Rocha Marcos Rogério 
Bloco PV, PPS  

Sarney Filho 1 vaga 
PTB  

Josué Bengtson Sabino Castelo Branco 
PSC  

Zequinha Marinho 1 vaga 
PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 
PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde 
PMN  

Jaqueline Roriz 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

Francisco Araújo Moreira Mendes 
Raul Lima 1 vaga 

PEN  
Berinho Bantim 

vaga do PSDB
 

 
 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 405-A, DE 
2009, DO SR. CLEBER VERDE, QUE "ALTERA A REDAÇÃO 
DO § 8º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA 

ASSEGURAR AO GARIMPEIRO E AO PEQUENO MINERADOR 
O DIREITO À APOSENTADORIA" 

Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB) 
1º Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT) 
2º Vice-Presidente: George Hilton (PRB) 
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 
Relator: Marçal Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Domingos Dutra 
Gilmar Machado Jesus Rodrigues 
Miriquinho Batista Josias Gomes 
Odair Cunha 1 vaga 

PMDB  
Edio Lopes Alberto Filho 
Flaviano Melo Elcione Barbalho 
Marçal Filho Pedro Chaves 
Sandro Mabel 1 vaga 

PSDB  
João Campos Carlos Alberto Leréia 
Wandenkolk Gonçalves 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PP  

Sandes Júnior Aline Corrêa 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lázaro Botelho 

DEM  
Paulo Cesar Quartiero Efraim Filho 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PR  
Laercio Oliveira 2 vagas 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 
Mauro Nazif 

 
PDT  

Sebastião Bala Rocha Flávia Morais 
Bloco PV, PPS  

1 vaga Sarney Filho 
PTB  

Nilton Capixaba Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Antônia Lúcia Zequinha Marinho 
PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 
PRB  

George Hilton Cleber Verde 
PMN  

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

Francisco Araújo 
vaga do PMN

 
 

Hélio Santos 
vaga do PSDB

 
 

Raul Lima 
vaga do PP

 
 

Silas Câmara 
vaga do DEM

 
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Heloísa Maria Moulin Pedrosa Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (061) 3216- 6201 
FAX: (061) 3216- 6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE 
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO 

QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS 
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS 

PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO 
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO 

PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E 
OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS 
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA 
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E 

ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM 
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU 
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A 



NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR 
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS 
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º" 

Presidente: José Mentor (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Mauro Benevides (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Luiz Couto 
Amauri Teixeira Nelson Pellegrino 
Décio Lima Vicente Candido 
José Mentor 1 vaga 

PMDB  
Manoel Junior Marçal Filho 
Mauro Benevides Nelson Bornier 
Osmar Serraglio Rogério Peninha Mendonça 
Wilson Filho 1 vaga 

PSDB  
Bonifácio de Andrada Andreia Zito 
Otavio Leite Romero Rodrigues 
Reinaldo Azambuja 1 vaga 

PP  
Dilceu Sperafico Roberto Balestra 
Jerônimo Goergen Vilson Covatti 

DEM  
Davi Alcolumbre Mendonça Prado 
Eli Correa Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Gorete Pereira 
Bernardo Santana de 

Vasconcellos 
(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) 

Lincoln Portela 

PSB  
Valadares Filho Mauro Nazif 
Valtenir Pereira 1 vaga 

PDT  
Vieira da Cunha João Dado 

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

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Antonio Brito 

PSC  
Antônia Lúcia 1 vaga 

PCdoB  
Jô Moraes Chico Lopes 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

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

PSD  
Felipe Bornier 

vaga do PHS
 Júlio Cesar 

vaga do DEM
 

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PTdoB  
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Leila Machado Campos 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 

2010, DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE "REVOGA O 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, PARA ESTABELECER A IGUALDADE DE 

DIREITOS TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS 
DOMÉSTICOS E OS DEMAIS TRABALHADORES URBANOS E 

RURAIS" 

Presidente: Marçal Filho (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Benedita da Silva (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Benedita da Silva Amauri Teixeira 
Biffi Carlos Zarattini 
Luci Choinacki Luiz Couto 
Luiz Alberto Miriquinho Batista 

PMDB  
Adrian Fabio Trad 
Carlos Bezerra Fátima Pelaes 
Marçal Filho 2 vagas 
Nilda Gondim 

 
PSDB  

João Campos Domingos Sávio 
Pinto Itamaraty 2 vagas 
Reinaldo Azambuja 

 
PP  

Roberto Balestra Cida Borghetti 
Simão Sessim Iracema Portella 

DEM  
Onyx Lorenzoni 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PR  

Gorete Pereira Henrique Oliveira 
Maurício Trindade Laercio Oliveira 

PSB  
Sandra Rosado 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Flávia Morais Paulo Pereira da Silva 
Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 
PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Pastor Marco Feliciano  Andre Moura 
PCdoB  

Jô Moraes 1 vaga 
PRB  

Vitor Paulo Cleber Verde 
PTdoB  

Lourival Mendes (Dep. do PSL ocupa a vaga) 
PSD  

Onofre Santo Agostini 
vaga do DEM

 
 

PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PTdoB
 

 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1572, DE 2011, DO SR. VICENTE 
CANDIDO, QUE "INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL" 



Presidente: Arthur Oliveira Maia (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 
2º Vice-Presidente: Junji Abe (PSD) 
3º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB) 
Relator-Geral: Paes Landim (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Décio Lima Alessandro Molon 
Gabriel Guimarães 3 vagas 
Vanderlei Siraque 

 
Vicente Candido 

 
PMDB  

Arthur Oliveira Maia Genecias Noronha 
Eduardo Cunha João Magalhães 
Eliseu Padilha José Priante 
Pedro Novais Lucio Vieira Lima 

PSDB  
Jutahy Junior Alfredo Kaefer 
Raimundo Gomes de Matos Cesar Colnago 
Reinaldo Azambuja Nelson Marchezan Junior 

PP  
Jerônimo Goergen Renzo Braz 
Renato Molling Roberto Teixeira 

DEM  
Eli Correa Filho Efraim Filho 
Rodrigo Maia 1 vaga 

PR  
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 
PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga 
PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 
PRTB  

Aureo 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

Junji Abe Guilherme Campos 
Marcos Montes Moreira Mendes 
 
Secretário(a): Mária de Fátima de Moreira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6204 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O 

APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS 
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 

Presidente: Padre Ton (PT) 
1º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT) 
2º Vice-Presidente: 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Ferro Amauri Teixeira 
Miriquinho Batista João Paulo Lima 
Padre Ton Nazareno Fonteles 
Valmir Assunção Taumaturgo Lima 

PMDB  
Asdrubal Bentes Eduardo Cunha 
Edio Lopes João Magalhães 

vaga do PR
 

Natan Donadon Marinha Raupp 
Teresa Surita Valdir Colatto 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  
Marcio Bittar Bruno Araújo 
Nilson Leitão Reinaldo Azambuja 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) Rodrigo de Castro 

PP  
Carlos Magno José Otávio Germano 
Vilson Covatti Simão Sessim 

DEM  
Davi Alcolumbre 2 vagas 
Paulo Cesar Quartiero 

 
PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Laercio Oliveira 
Luciano Castro (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  
Janete Capiberibe Laurez Moreira 
Mauro Nazif 1 vaga 

PDT  
Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  
Penna Arnaldo Jordy 

PTB  
Nilton Capixaba (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSC  
Filipe Pereira Nelson Padovani 

PCdoB  
Perpétua Almeida 1 vaga 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PSOL  
Chico Alencar 1 vaga 

PSD  

 
Francisco Araújo 

vaga do PTB
 

 
Moreira Mendes 

vaga do PMDB
 

PEN  
Berinho Bantim 

vaga do PSDB
 

 
 
Secretário(a): José Maria de Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6209 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER 
FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA 

NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA 
O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E 

INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE) 

Presidente: Mauro Mariani (PMDB) 
1º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Heuler Cruvinel (PSD) 



3º Vice-Presidente: Rosane Ferreira (PV) 
Relator: Zezéu Ribeiro (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Edson Santos Amauri Teixeira 
José de Filippi Carlos Zarattini 
Rogério Carvalho Iriny Lopes 
Zezéu Ribeiro 1 vaga 

PMDB  
Flaviano Melo Adrian 
Íris de Araújo Hugo Motta 
João Arruda 2 vagas 
Leonardo Quintão 

vaga do PR
 

 
Mauro Mariani 

 
PSDB  

Otavio Leite Bruno Araújo 
Walter Feldman Duarte Nogueira 
William Dib Zenaldo Coutinho 

PP  
Rebecca Garcia Roberto Teixeira 
Roberto Britto 1 vaga 

DEM  

Luiz Carlos Setim 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
(Dep. do PSD (por cessão de vagas) 
ocupa a vaga) 

1 vaga 

PR  
Jaime Martins João Carlos Bacelar 
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Domingos Neto 2 vagas 
Leopoldo Meyer 

 
PDT  

Félix Mendonça Júnior 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira 1 vaga 
PTB  

José Chaves Arnaldo Faria de Sá 
PSC  

Andre Moura Edmar Arruda 
PCdoB  

Manuela D'ávila Luciana Santos 
PRB  

Vilalba Márcio Marinho 
PTdoB  

1 vaga 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

Eduardo Sciarra Edson Pimenta 
Heuler Cruvinel 

vaga do DEM
 1 vaga 

Júlio Cesar 
 

 
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6211 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 3538, DE 2012, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A CRIAÇÃO DA EMPRESA 

PÚBLICA AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - 
AMAZUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Hugo Napoleão (PSD) 
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PSD) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Edson Santos (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlos Zarattini Andre Vargas 
Edson Santos Fernando Marroni 
Fernando Ferro Padre Ton 
Sibá Machado Paulo Teixeira 

PMDB  
Edinho Bez Edio Lopes 
Marllos Sampaio Marinha Raupp 
Mauro Lopes 2 vagas 
Pedro Paulo (Licenciado) 

 
PSDB  

Luiz Carlos Duarte Nogueira 
Luiz Fernando Machado Eduardo Azeredo 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 1 vaga 

PP  
Dilceu Sperafico Lázaro Botelho 
Gladson Cameli Nelson Meurer 

DEM  
Pauderney Avelino Davi Alcolumbre 
Paulo Cesar Quartiero Lael Varella 

PR  
Henrique Oliveira Aelton Freitas 
Maurício Quintella Lessa Vicente Arruda 

PSB  
Mauro Nazif 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Félix Mendonça Júnior Zé Silva 
Bloco PV, PPS  

1 vaga Arnaldo Jardim 
PTB  

Paes Landim Sabino Castelo Branco 
PSC  

Hugo Leal Takayama 
PCdoB  

Perpétua Almeida Jô Moraes 
PRB  

Vitor Paulo 1 vaga 
PTC  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

Dr. Paulo César Júlio Cesar 
Hugo Napoleão Moreira Mendes 

PEN  
Berinho Bantim 

vaga do PSDB
 

 
PSL  

Dr. Grilo 
vaga do PTC

 
 

 
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6209 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E 

PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 3555-A, DE 
2004, DO SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO, QUE 

"ESTABELECE NORMAS GERAIS EM CONTRATOS DE 
SEGURO PRIVADO E REVOGA DISPOSITIVOS DO CÓDIGO 

CIVIL, DO CÓDIGO COMERCIAL BRASILEIRO E DO 
DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966" (REVOGA DISPOSITIVOS DAS 

LEIS NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE 2002) 

Presidente: Edinho Bez (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Andre Vargas (PT) 
2º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB) 
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 
Relator: Armando Vergílio (PSD) 



Titulares Suplentes 
PT  

Andre Vargas 4 vagas 
Décio Lima 

 
José Mentor 

 
Vicente Candido 

 
PMDB  

Darcísio Perondi Eduardo Cunha 
Edinho Araújo 

vaga do PMN
 Júnior Coimbra 

Edinho Bez Lucio Vieira Lima 
João Arruda Ronaldo Benedet 
Osmar Serraglio Sandro Mabel 

vaga do PR
 

PSDB  
Bruno Araújo Duarte Nogueira 
Eduardo Azeredo Otavio Leite 
Sergio Guerra Rui Palmeira 

PP  
Beto Mansur Carlos Magno 
Cida Borghetti Esperidião Amin 

DEM  
Luiz Carlos Setim Mendonça Prado 
1 vaga 1 vaga 

PR  
João Carlos Bacelar (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
José Rocha 1 vaga 
Luciano Castro 

vaga do PRB
 

 
PSB  

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 1 vaga 
PRB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 
PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

Armando Vergílio José Carlos Araújo 
Moreira Mendes Marcos Montes 
 
Secretário(a): Eugênia S. Pestana 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6260 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 5.403, DE 2001, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A 
INFORMAÇÕES DA INTERNET E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Manoel Junior (PMDB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB) 
Relator: Alessandro Molon (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Gilmar Machado 
Nazareno Fonteles Newton Lima 

Paulo Pimenta Rogério Carvalho 
Paulo Teixeira (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PMDB  
João Arruda Flaviano Melo 
Manoel Junior Newton Cardoso 

vaga do PT
 

Marçal Filho Osmar Serraglio 
Rogério Peninha Mendonça Ronaldo Benedet 

 
1 vaga 

PSDB  
Antonio Imbassahy João Campos 
Eduardo Azeredo Rui Palmeira 
Izalci 

vaga do PR
 Walter Feldman 

Vanderlei Macris 
 

PP  
Beto Mansur Dimas Fabiano 
Sandes Júnior Missionário José Olimpio 

DEM  
Eli Correa Filho 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

José Rocha Lincoln Portela 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Ariosto Holanda Domingos Neto 
Luiza Erundina 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 (por cessão de vagas)  
Eleuses Paiva Ricardo Izar 
Jefferson Campos 1 vaga 
 
Secretário(a): Heloísa Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6201 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, AO PROJETO DE LEI 

Nº 8046, DE 2010, AMBOS DO SENADO FEDERAL, E 
OUTROS, QUE TRATAM DO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL" 

(REVOGAM A LEI Nº 5.869, DE 1973) 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT) 
2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR) 
3º Vice-Presidente: 
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 
Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB) 
Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM) 
Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC) 
Relator-Geral Substituto: Paulo Teixeira (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Gabriel Guimarães Francisco Praciano 



José Mentor Odair Cunha 
Paulo Teixeira Padre João 
1 vaga Vicente Candido 

PMDB  
Arthur Oliveira Maia Benjamin Maranhão 
Eduardo Cunha Danilo Forte 
Fabio Trad Eliseu Padilha 
Marçal Filho Júnior Coimbra 

 
Sandro Mabel 

vaga do PR
 

PSDB  
Bonifácio de Andrada Alfredo Kaefer 
Luiz Carlos Nelson Marchezan Junior 
Rui Palmeira Paulo Abi-ackel 

PP  
Esperidião Amin Roberto Teixeira 
Jerônimo Goergen Vilson Covatti 

DEM  
Efraim Filho Augusto Coutinho 
Felipe Maia Mendonça Filho 

PR  
Ronaldo Fonseca Anthony Garotinho 
Vicente Arruda (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  
Severino Ninho Edson Silva 
Valtenir Pereira Gonzaga Patriota 

PDT  
Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha 

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

PTB  
Paes Landim Arnaldo Faria de Sá 

PSC  
Hugo Leal (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PCdoB  
Delegado Protógenes (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

PRB  
Antonio Bulhões Márcio Marinho 

PHS  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Humberto 

PSD  
Felipe Bornier 

vaga do PHS
 Marcelo Aguiar 

vaga do PSC
 

 
Moreira Mendes 

vaga do Bloco PV, PPS
 

PSL  

 
Dr. Grilo 

vaga do PCdoB
 

 
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6235 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6826, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA E CÍVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA 
PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alberto Filho (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando Machado (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Audifax (PSB) 
Relator: Carlos Zarattini (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Carlos Zarattini Alessandro Molon 
Francisco Praciano Erika Kokay 

Gabriel Guimarães Luiz Couto 
Henrique Fontana Paulo Pimenta 

PMDB  
Alberto Filho Eduardo Cunha 
Eliseu Padilha Marçal Filho 
João Arruda 2 vagas 
Osmar Serraglio 

 
PSDB  

Carlos Sampaio Cesar Colnago 
Luiz Fernando Machado João Campos 
1 vaga 1 vaga 

PP  
Renato Molling Roberto Teixeira 
Vilson Covatti Sandes Júnior 

DEM  
Mendonça Filho Alexandre Leite 
Onyx Lorenzoni 1 vaga 

PR  
Laercio Oliveira (Dep. do PDT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Audifax 2 vagas 
Leopoldo Meyer 

 
PDT  

André Figueiredo Giovani Cherini 

 
Paulo Rubem Santiago 

vaga do PR
 

Bloco PV, PPS  
Dr. Aluizio Arnaldo Jordy 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  
Edmar Arruda Andre Moura 

PCdoB  
Delegado Protógenes 1 vaga 

PRB  
Cleber Verde 1 vaga 

PTC  
Edivaldo Holanda Junior 1 vaga 

PSD  
Liliam Sá 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6287 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 7123, DE 2010, DO SR. ASSIS DO 

COUTO, QUE "INSTITUI A ESTRADA-PARQUE CAMINHO DO 
COLONO, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU" 

Presidente: Eduardo Sciarra (PSD) 
1º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB) 
2º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP) 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Nelson Padovani (PSC) 

Titulares Suplentes 
PT  

Assis do Couto Andre Vargas 
Beto Faro Marcon 
Biffi Pedro Uczai 
Luci Choinacki Zeca Dirceu 

PMDB  
Giroto 

vaga do PR
 Valdir Colatto 

Hermes Parcianello 3 vagas 
Osmar Serraglio 

 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 



1 vaga 
 

PSDB  
Alfredo Kaefer 3 vagas 
Luiz Nishimori 

 
1 vaga 

 
PP  

Dilceu Sperafico Cida Borghetti 
Lázaro Botelho Sandes Júnior 

DEM  
Luiz Carlos Setim 2 vagas 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 
PR  

(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

 

 
Edmar Arruda 

PCdoB  
Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PRTB  
1 vaga 1 vaga 

PSD  
Eduardo Sciarra 

vaga do DEM
 

 
Reinhold Stephanes 

vaga do PMDB
 

 
 
Secretário(a): Leila Machado 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6212 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7420, DE 2006, DA SRA. 
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A 
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS NA SUA 

PROMOÇÃO" 

Presidente: Waldenor Pereira (PT) 
1º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT) 
2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Raul Henry (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fátima Bezerra 
vaga do PTC

 Angelo Vanhoni 
vaga do PMDB

 
João Paulo Lima Artur Bruno 
Leonardo Monteiro Dalva Figueiredo 
Newton Lima Fernando Ferro 

vaga do PR
 

Sibá Machado 
vaga do PRB

 Miriquinho Batista 
Waldenor Pereira 1 vaga 

PMDB  
Gabriel Chalita Lelo Coimbra 
Joaquim Beltrão Renan Filho 
Raul Henry (Dep. do PT ocupa a vaga) 
Teresa Surita 1 vaga 

PSDB  

Eduardo Barbosa Mara Gabrilli 
Izalci 

vaga do PR
 Nelson Marchezan Junior 

Nilson Leitão 1 vaga 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti 
José Linhares Iracema Portella 

DEM  
Luiz Carlos Setim Efraim Filho 
Professora Dorinha Seabra Rezende  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  

Audifax 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga 
Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian 1 vaga 
PTB  

Alex Canziani 1 vaga 
PSC  

Costa Ferreira Andre Moura 
PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali 
PRB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga 
PTC  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Edivaldo Holanda Junior 
PHS  

 
José Humberto 

vaga do PR
 

 
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6240 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7495, DE 2006, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198 
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO 
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA 
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA) 

Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Valtenir Pereira (PSB) 
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB) 
Relator: Domingos Dutra (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Domingos Dutra Alessandro Molon 
Josias Gomes Amauri Teixeira 

vaga do PMDB
 

Padre Ton 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 
Romero Rodrigues Vaz de Lima 

PP  
Aline Corrêa José Linhares 
Roberto Britto Toninho Pinheiro 

DEM  
Efraim Filho Fábio Souto 
Mendonça Prado Mandetta 

PR  
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSB  
Mauro Nazif Domingos Neto 
Valtenir Pereira Ribamar Alves 

PDT  
Ângelo Agnolin 

vaga do PT
 Dr. Jorge Silva 

Flávia Morais 
 

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

vaga do PRB
 1 vaga 

Wilson Filho 
 

PSDB  
Cesar Colnago Andreia Zito 
João Campos Eduardo Barbosa 
William Dib 1 vaga 

PP  
Afonso Hamm Aline Corrêa 
Iracema Portella José Linhares 

DEM  
Mendonça Prado Mandetta 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PR  
Anderson Ferreira Jaime Martins 
(Dep. do PRTB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSB  
Givaldo Carimbão Domingos Neto 
Pastor Eurico Sandra Rosado 

PDT  
Dr. Jorge Silva Flávia Morais 

 
Sueli Vidigal 

vaga do PMDB
 

Bloco PV, PPS  
Rosane Ferreira Carmen Zanotto 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Ronaldo Nogueira 

PSC  

Antônia Lúcia 
Pastor Marco Feliciano 

vaga do 

PR
 

 
1 vaga 

PCdoB  
João Ananias 1 vaga 

PRB  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Otoniel Lima 

PRP  
1 vaga 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  
Dr. Paulo César Eleuses Paiva 
Marcelo Aguiar Jefferson Campos 

PRTB  
Aureo 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6287 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7672, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO 
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE, PARA ESTABELECER O DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SEREM EDUCADOS E 

CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE 
TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE" 

Presidente: Erika Kokay (PT) 
1º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
Relator: Teresa Surita (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon Fátima Bezerra 
Erika Kokay 3 vagas 
Luiz Couto 

 



Reginaldo Lopes 
 

PMDB  
Fátima Pelaes Gastão Vieira (Licenciado) 
Osmar Terra 3 vagas 
Teresa Surita 

 
1 vaga 

 
PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 
Eduardo Barbosa 

 
(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 
PP  

Aline Corrêa Iracema Portella 
Cida Borghetti Rebecca Garcia 

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 
Sandra Rosado Jose Stédile 

PDT  
Sueli Vidigal Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Antônio Roberto 

PTB  
Josué Bengtson Celia Rocha 

PSC  
Pastor Marco Feliciano  1 vaga 

PCdoB  
Alice Portugal 1 vaga 

PRB  
Vitor Paulo Antonio Bulhões 

PTdoB  
Rosinha da Adefal 1 vaga 

PSD  
Liliam Sá 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6276 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 8035, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2011-2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Angelo Vanhoni Alessandro Molon 
Biffi Artur Bruno 
Fátima Bezerra Gilmar Machado 
Newton Lima Pedro Uczai 

 
Weliton Prado 

vaga do PRB
 

PMDB  
Lelo Coimbra Eliseu Padilha 
Professor Setimo 

vaga do PMN
 Gabriel Chalita 

Raul Henry Joaquim Beltrão 

Renan Filho Pedro Chaves 
Teresa Surita 

 
PSDB  

Eduardo Barbosa Alfredo Kaefer 
Izalci 

vaga do PR
 Mara Gabrilli 

Nelson Marchezan Junior (Dep. do PR ocupa a vaga) 
1 vaga 

 
PP  

José Linhares Esperidião Amin 
Waldir Maranhão (Dep. do PR ocupa a vaga) 

DEM  
Efraim Filho Onyx Lorenzoni 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  
Paulo Freire Jorginho Mello 

vaga do PSDB
 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Neilton Mulim 

 
Ronaldo Fonseca 

vaga do PP
 

 
(Dep. do PSOL ocupa a 

vaga) 
PSB  

Ariosto Holanda 2 vagas 
1 vaga 

 
PDT  

Paulo Rubem Santiago Marcos Rogério 
Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto Stepan Nercessian 
PTB  

Alex Canziani Paes Landim 
PSC  

Hugo Leal Andre Moura 
PCdoB  

Alice Portugal Chico Lopes 
PRB  

1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga) 
PMN  

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

 
Marcos Montes 

vaga do DEM
 

PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PR
 

 
Secretário(a): Maria Terezinha Donati 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6215 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA 
POLÍTICA. 

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

Titulares Suplentes 
PT  

Erika Kokay Bohn Gass 
Henrique Fontana Dalva Figueiredo 
João Paulo Lima Fernando Ferro 
José Guimarães Luci Choinacki 
Ricardo Berzoini Luiz Alberto 
Rubens Otoni Sibá Machado 
Waldenor Pereira Vicente Candido 

PMDB  
Alceu Moreira Danilo Forte 



Edinho Araújo Eduardo Cunha 
Mauro Benevides Íris de Araújo 
Newton Cardoso Marcelo Castro 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 

Professor Setimo 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Raul Henry 
PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer 
Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada 
Marcus Pestana Marcio Bittar 
William Dib Romero Rodrigues 

PP  
Esperidião Amin Marcio Reinaldo Moreira 
José Otávio Germano Roberto Balestra 
Paulo Maluf 2 vagas 
Simão Sessim 

 
DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia 
Efraim Filho Mendonça Filho 
Pauderney Avelino (Dep. do PSD ocupa a vaga) 
Ronaldo Caiado (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  
Luciano Castro Maurício Quintella Lessa 
Ronaldo Fonseca (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Vicente Arruda 
(Dep. do PTdoB ocupa a 

vaga) 
PSB  

Luiza Erundina Pastor Eurico 
Ribamar Alves Valadares Filho 
Valtenir Pereira (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PDT  
Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 
Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  
Alfredo Sirkis Penna 
Almeida Lima 

vaga do PMDB
 Rosane Ferreira 

Sandro Alex 
 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá Eros Biondini (Licenciado) 
Jovair Arantes Paes Landim 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda 

PCdoB  
Daniel Almeida Delegado Protógenes 

PRB  
Vitor Paulo George Hilton 

PMN  
1 vaga 1 vaga 

PSD  

 
Eleuses Paiva 

vaga do DEM
 

 
Felipe Bornier 

vaga do PR
 

 
Jefferson Campos 

vaga do PSB
 

 
Onofre Santo Agostini 

vaga do 

DEM
 

PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

PSOL  
Ivan Valente 

vaga do PMDB
 

 
 
Secretário(a): 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 
Gilmar Machado Artur Bruno 
Jesus Rodrigues Gabriel Guimarães 
Reginaldo Lopes 1 vaga 

PMDB  
Lelo Coimbra Geraldo Resende 
Professor Setimo Joaquim Beltrão 
Raul Henry 2 vagas 
Wilson Filho 

 
PSDB  

Izalci 
vaga do PR

 3 vagas 
3 vagas 

 
PP  

José Linhares Aline Corrêa 
Waldir Maranhão José Otávio Germano 

DEM  
Alexandre Leite 2 vagas 
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PR  

Anderson Ferreira 2 vagas 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

 
PSB  

Domingos Neto Valadares Filho 
1 vaga 1 vaga 

PDT  
Paulo Rubem Santiago 1 vaga 

Bloco PV, PPS  
1 vaga 1 vaga 

PTB  
Alex Canziani 1 vaga 

PSC  
Costa Ferreira Zequinha Marinho 

PCdoB  
Chico Lopes 1 vaga 

PRB  
1 vaga 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  
César Halum Diego Andrade 
Walter Tosta 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  
Osmar Serraglio 

 
PSDB  

Bruno Araújo 
 

PDT  
João Dado 

 
Miro Teixeira 

 
PTB  

Arnaldo Faria de Sá 
 

PCdoB  
Aldo Rebelo (Licenciado) 

 
PRB  

Cleber Verde 
 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS 

SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO 
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE 

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA 
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993 

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

Titulares Suplentes 
PMDB  

Fabio Trad 
 

PSDB  
Nelson Marchezan Junior 

 
PDT  

Félix Mendonça Júnior 
 

 
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho 
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso 
Telefones: (61) 3216-5631 
FAX: (61) 3216-5605 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR AS 

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM 
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA. 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

José Mentor Dalva Figueiredo 
Paulo Pimenta Décio Lima 
Rui Costa (Licenciado) Miriquinho Batista 
Zeca Dirceu Vicentinho 

PMDB  
Danilo Forte Alceu Moreira 
Edio Lopes Fátima Pelaes 
Ronaldo Benedet Mendes Ribeiro Filho (Licenciado) 
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSDB  
João Campos Wandenkolk Gonçalves 

Reinaldo Azambuja William Dib 
1 vaga (Dep. do PEN ocupa a vaga) 

PP  
Jair Bolsonaro Arthur Lira 
Vilson Covatti Sandes Júnior 

DEM  
Júlio Campos 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

Ronaldo Fonseca (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 
1 vaga 1 vaga 

PSB  
Givaldo Carimbão Gonzaga Patriota 
Valtenir Pereira Pastor Eurico 

PDT  
Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  
Paulo Wagner 1 vaga 

PTB  
Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia 

PSC  
Andre Moura Antônia Lúcia 

PCdoB  
Delegado Protógenes Perpétua Almeida 

PRB  
Otoniel Lima 1 vaga 

PRP  
Jânio Natal 1 vaga 

PSD  
Átila Lins 

vaga do PMDB
 

 
PTdoB  

 
Lourival Mendes 

vaga do PR
 

PEN  

 
Fernando Francischini 

vaga do PSDB
 

 
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

APURAR DENÚNCIAS DE TURISMO SEXUAL E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 

CONFORME DIVERSAS MATÉRIAS PUBLICADAS PELA 
IMPRENSA. 

Presidente: Erika Kokay (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Jean Wyllys (PSOL) 
3º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB) 
Relator: Liliam Sá (PSD) 

Titulares Suplentes 
PT  

Dalva Figueiredo Padre Ton 
Erika Kokay 3 vagas 
Fátima Bezerra 

 
Luiz Couto 

 
PMDB  

Geraldo Resende Mauro Benevides 
Marllos Sampaio Mauro Lopes 
Ronaldo Benedet 2 vagas 
Teresa Surita 

 
PSDB  

João Campos Vanderlei Macris 
Marco Tebaldi 2 vagas 
Nelson Marchezan Junior 

 
PP  



Iracema Portella Rebecca Garcia 
José Linhares Roberto Britto 

DEM  
Mandetta Alexandre Leite 
Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PR  

Gorete Pereira 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  
Keiko Ota 2 vagas 
Sandra Rosado 

 
PDT  

Paulo Rubem Santiago Flávia Morais 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Carmen Zanotto 
vaga do PR

 

 
Dr. Aluizio 

PTB  
Eros Biondini (Licenciado) Ronaldo Nogueira 

PSC  
Antônia Lúcia Edmar Arruda 

PCdoB  
João Ananias 1 vaga 

PRB  
Otoniel Lima 1 vaga 

PSOL  
Jean Wyllys 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  
Liliam Sá Guilherme Mussi 
1 vaga Marcelo Aguiar 

PTdoB  
Rosinha da Adefal 

vaga do PR
 

 
 
Secretário(a): Francisco Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6213 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

INVESTIGAR A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO OU 
ANÁLOGO AO DE ESCRAVO, EM ATIVIDADES RURAIS E 

URBANAS, DE TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 

Presidente: Cláudio Puty (PT) 
1º Vice-Presidente: Júnior Coimbra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PSD) 
3º Vice-Presidente: Bernardo Santana de Vasconcellos (PR) 
Relator: Walter Feldman (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Amauri Teixeira Domingos Dutra 
Cláudio Puty Marcon 
Valmir Assunção Miriquinho Batista 
Vicentinho 1 vaga 

PMDB  
Darcísio Perondi Alceu Moreira 
Júnior Coimbra André Zacharow 
Sandro Mabel Asdrubal Bentes 
Valdir Colatto Marçal Filho 

PSDB  
Reinaldo Azambuja Domingos Sávio 
Walter Feldman Duarte Nogueira 
William Dib Nilson Leitão 

PP  
Carlos Magno Lázaro Botelho 
Luis Carlos Heinze Roberto Balestra 

DEM  
Jairo Ataíde Luiz Carlos Setim 
Lira Maia Mandetta 

PR  
Bernardo Santana de 
Vasconcellos 

Aelton Freitas 

Lúcio Vale Laercio Oliveira 
PSB  

Gonzaga Patriota Valtenir Pereira 
1 vaga 1 vaga 

PDT  
Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  
1 vaga Dr. Aluizio 

PTB  
Nelson Marquezelli Josué Bengtson 

PSC  
Zequinha Marinho (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

PCdoB  
Assis Melo 1 vaga 

PRB  
Heleno Silva 1 vaga 

PTdoB  
1 vaga (Dep. do PTC ocupa a vaga) 

PSD (por cessão de vagas)  
Homero Pereira Junji Abe 
Marcos Montes Moreira Mendes 

PSOL  

 
Ivan Valente 

vaga do PSC
 

PTC  

 
Edivaldo Holanda Junior 

vaga do 

PTdoB
 

 
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6276 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 
INVESTIGAR O TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL, SUAS 

CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E RESPONSÁVEIS NO PERÍODO 
DE 2003 A 2011, COMPREENDIDO NA VIGÊNCIA DA 

CONVENÇÃO DE PALERMO. 

Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT) 
2º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PEN) 
3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB) 
Relator: Flávia Morais (PDT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Luiz Couto 4 vagas 
Miriquinho Batista 

 
Nelson Pellegrino 

 
Sibá Machado 

 
PMDB  

Asdrubal Bentes Arthur Oliveira Maia 
Edio Lopes João Magalhães 
Flaviano Melo Marinha Raupp 
Teresa Surita 1 vaga 

PSDB  
João Campos Nelson Marchezan Junior 
Paulo Abi-ackel 2 vagas 
(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 
PP  

Missionário José Olimpio Gladson Cameli 
Rebecca Garcia José Otávio Germano 



DEM  
Mendonça Prado 2 vagas 
1 vaga 

 
PR  

Davi Alves Silva Júnior Anderson Ferreira 
Paulo Freire 1 vaga 

PSB  
Janete Capiberibe 2 vagas 
Severino Ninho 

 
PDT  

Flávia Morais Sebastião Bala Rocha 
Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Carmen Zanotto 
PTB  

José Augusto Maia Josué Bengtson 
PSC  

Leonardo Gadelha 1 vaga 
PCdoB  

1 vaga 1 vaga 
PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 
PMN  

1 vaga 1 vaga 
PSD (por cessão de vagas)  

Liliam Sá 2 vagas 
Moreira Mendes 

 
PEN  

Fernando Francischini 
vaga do PSDB

 
 

 
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6210 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS 
QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 
OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO PARÁ. 

Coordenador: Cláudio Puty (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Cláudio Puty 
 

Francisco Praciano 
 

PCdoB  
Delegado Protógenes 

 
PSOL  

Jean Wyllys 
 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR 
E FISCALIZAR AS INVESTIGAÇÕES ACERCA DOS AUTORES 
DOS DISPAROS CONTRA O JORNALISTA RICARDO GAMA , 

SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. 

 
Titulares Suplentes 

PMDB  
Washington Reis 

 
PR  

Anthony Garotinho 
 

PDT  
Miro Teixeira 

 

PTB  
Walney Rocha 

 
PV  

Dr. Aluizio 
 

 
Secretário(a): - 

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

Coordenador: Roberto Santiago (PSD) 

Titulares Suplentes 
PSD  

Ricardo Izar 
 

Roberto Santiago 
 

PSDB  
Carlos Sampaio 

 
 
Secretário(a): Valdivino Tolentino 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6206 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA AUXILIAR, ORIENTAR, 

ORGANIZAR, FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS 
PREPARATIVOS DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

2013, QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO. 

Coordenador: Rodrigo Maia (DEM) 
Relator: Alessandro Molon (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon 
 

PSDB  
Otavio Leite 

 
PR  

Anthony Garotinho 
 

DEM  
Rodrigo Maia 

 
PDT  

Miro Teixeira 
 

PSC  
Hugo Leal 

 
 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEM 

ÔNUS PARA ESTA CASA, DESTINADA A ANALISAR E 
DISCUTIR O LEGADO A SER DEIXADO PELA COPA DO 

MUNDO DE 2014 E DOS JOGOS OLÍMPICOS E 
PARAOLÍMPICOS DE 2016 PARA A CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO E SUA REGIÃO METROPOLITANA. 

 
Titulares Suplentes 

PT  
Alessandro Molon 

 
PSD  

Arolde de Oliveira 
 

Liliam Sá 
 

PSB  
Glauber Braga 

 



PDT  
Marcelo Matos 

 
PSC  

Filipe Pereira 
 

PRB  
Vitor Paulo 

 
 
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6287 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR 

AS INVESTIGAÇÕES E AÇÕES QUE ESTÃO SENDO 
DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO ACERCA 
DAS APREENSÕES DE LIXO HOSPITALAR, NO PORTO DE 

SUAPE/PE, IMPORTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA POR UMA EMPRESA PERNAMBUCANA 

Coordenador: José Augusto Maia (PTB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Fernando Ferro 
 

PMDB  
Marllos Sampaio 

 
PSDB  

João Campos 
 

PTB  
José Augusto Maia 

 
PCdoB  

Delegado Protógenes 
 

PV  
Dr. Aluizio 

 
 
Secretário(a): Francisco Diniz 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: 3216-6213 

 
COMISSÃO EXTERNA 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 

 
PSB  

Janete Capiberibe 
 

PV  
Penna 

 
Sarney Filho 

 
PPS  

Arnaldo Jordy 
 

 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
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 

 
PSD  

Carlos Souza 
 

Liliam Sá 
 

PSDB  
Eduardo Gomes 

 
João Campos 

 
Nilson Leitão 

 
PR  

Henrique Oliveira 
 

Wellington Fagundes 
 

DEM  
Professora Dorinha Seabra Rezende  

 
PV  

Roberto de Lucena 
 

 
Secretário(a):  

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR O 

PROCESSO DE ESTANCAMENTO DO VAZAMENTO DE ÓLEO 
OCORRIDO NO CAMPO DO FRADE NA BACIA DE CAMPOS, 

BEM COMO AVERIGUAR OS DANOS AMBIENTAIS E À 
SAÚDE DECORRENTES DO VAZAMENTO DO ÓLEO. 

Coordenador: Dr. Aluizio (PV) 

Titulares Suplentes 
PT  

Alessandro Molon 
 

PSD  
Fernando Torres 

 
PR  

Paulo Feijó 
 

PDT  
Marcelo Matos 

 
PCdoB  

Delegado Protógenes 
 

PV  
Dr. Aluizio 

 
 
Secretário(a): - 

 
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 

PMDB  
Carlos Bezerra Edinho Bez 
Fátima Pelaes Leonardo Quintão 
Mauro Benevides 1 vaga 
Sandro Mabel 

vaga do PR
 

 
PSDB  

Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada 
1 vaga Marcus Pestana 

PP  
Esperidião Amin Roberto Balestra 

DEM  
Mendonça Filho 1 vaga 

PR  
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Milton Monti 

PSB  
Valtenir Pereira Sandra Rosado 

PDT  
Miro Teixeira Wolney Queiroz 

Bloco PV, PPS  
Sarney Filho Arnaldo Jardim 

PTB  
Josué Bengtson José Augusto Maia 

PSC  
Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura 

PCdoB  
Delegado Protógenes 1 vaga 
 
Secretário(a): Shelley Stela Galvão Valadares 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 153-A 
Telefones: (61) 3215-8658 / 8652 

 
GRUPO DE TRABALHO COM VISTAS A APERFEIÇOAR A 

LEGISLAÇÃO ELEITORAL A VIGORAR A PARTIR DO 
PRÓXIMO PLEITO MUNICIPAL DE 2012. 

 
Titulares Suplentes 

PT  
Rubens Otoni 

 
PMDB  

Marcelo Castro 
 

PSDB  
Marcus Pestana 

 
DEM  

Ronaldo Caiado 
 

 
Secretário(a): - 

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE 

NEGOCIAÇÃO DESTINADA A VIABILIZAR A DISCUSSÃO DO 
PROJETO DE LEI Nº 2565, DE 2011, DO SENADO FEDERAL, 

QUE "MODIFICA AS LEIS Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 
1997, E Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA 

DETERMINAR NOVAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE 
OS ENTES DA FEDERAÇÃO DOS ROYALTIES E DA 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DEVIDOS EM FUNÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS 
HIDROCARBONETOS FLUIDOS, E PARA APRIMORAR O 

MARCO REGULATÓRIO SOBRE A EXPLORAÇÃO DESSES 
RECURSOS NO REGIME DE PARTILHA" 

Coordenador: Carlos Zarattini (PT) 

Titulares Suplentes 
PT  

Benedita da Silva 
 

Carlos Zarattini 
 

Luiz Alberto 
 

PMDB  
Leonardo Picciani 

 
Marcelo Castro 

 
Rose de Freitas 

 
PSD  

Júlio Cesar 
 

PSDB  
Marcio Bittar 

 
PP  

Esperidião Amin 
 

PR  
Anthony Garotinho 

 
PSC  

Hugo Leal 
 

 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 
Telefones: (61) 3216-6203 
FAX: (61) 3216-6225 

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE 
NEGOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL DESTINADA A DISCUTIR PROPOSTAS QUE 
INTERESSAM À CLASSE TRABALHADORA E AOS 

EMPRESÁRIOS. 

Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB) 

Titulares Suplentes 
PT  

Vicentinho 
 

PSD  
Ademir Camilo 

 
Arolde de Oliveira 

 
Eduardo Sciarra 

 
Guilherme Campos 

 
Paulo Magalhães 

 
Roberto Santiago 

 
PSDB  

Carlos Sampaio 
 

Eduardo Gomes 
 

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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