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SUMÁRIO

SEÇÃO I
1 – ATA DA 339ª SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA, MATUTINA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 54ª LEGISLATURA, EM 06 DE
DEZEMBRO DE 2012
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Expediente
OFÍCIOS
Nº 24/12 – Do Senhor Deputado Jilmar Tatto,
Líder do PT – que comunica a indicação do Deputado Bohn Gass para ocupar interinamente a Liderança do referido Partido........................................
Nº 170/12 – Do Senhor Deputado Jilmar Tatto,
Líder do PT – que indica os Deputados do referido
Partido que integrarão a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL nº 2.177/11.............
Nº 1019/12 – Do Senhor Deputado Bruno Araújo, Líder do PSDB – que indica o Deputado Valdivino
de Oliveira para integrar a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio..................
Nº 607/12 – Do Senhor Deputado Arthur Lira,
Líder do PP – que indica o Deputado Renzo Braz
para integrar a Comissão Especial destinada a debater a questão da atividade de transporte aéreo
de passageiros, em especial ao preço das passagens, atraso nos voos e tratamento dispensado aos
clientes, seja nos balcões das companhias, nos
aeroportos e nas aeronaves...................................
Nº 608/12 – Do Senhor Deputado Arthur Lira,
Líder do PP – que indica os Deputados do referido
Partido que integrarão a Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nº 368/09...............
Nº 609/12 – Do Senhor Deputado Arthur Lira,
Líder do PP – que indica os Deputados do referido
Partido que integrarão a Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em
relação ao Fator Previdenciário..............................
Nº 266/12 – Do Senhor Deputado Rubens
Bueno, Líder do Bloco PV/PPS – que indica seu
nome para integrar Comissão Especial destinada
a proferir parecer ao PL nº 2.177/11......................
Nº 378/12 – Da Senhora Deputada Luciana
Santos, Líder do PCdoB – que indica o Deputado
João Ananias para integrar a Comissão Especial
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destinada a debater a questão da atividade de
transporte aéreo de passageiros, em especial ao
preço das passagens, atraso nos voos e tratamento dispensado aos clientes, seja nos balcões das
companhias, nos aeroportos e nas aeronaves.......
Nº 190/12 – Do Senhor Deputado Antônio Bulhões, Líder do PRB – que indica o Deputado Vitor
Paulo para integrar a Comissão Especial destinada
a efetuar estudo e apresentar propostas em relação
ao Fator Previdenciário...........................................
Nº 220/12 – Do Senhor Deputado Mauro Nazif,
que indica o Deputado Chico Lopes para Presidente
da Frente Parlamentar em Defesa dos Servidores
Administrativos do Serviço Público.........................
Nº 362/12 – Do Senhor Deputado Ricardo
Izar, Presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa dos Direitos Animais, que
solicita alteração do nome da referida Frente.........
IV – BREVES COMUNICAÇÕES
LUIZ COUTO (PT – PB) – Falecimento do
arquiteto Oscar Niemeyer. Artigo O caminho como
arquétipo, de autoria do teólogo Leonardo Boff, publicado pelo informativo Adital – Notícias da América
Latina e Caribe.......................................................
GERALDO SIMÕES (PT – BA) – Ameaça de
demissão de trabalhadores da empresa Vulcabras/
azaleia S.A., com o fechamento de unidades fabris
nos Municípios de Itapetinga, Itororó, Macarani,
Caatiba, Firmino Alves e Itambé, Estado da Bahia.
Coibição, pelo Governo brasileiro, em benefício da
indústria calçadista nacional, das importações de
calçados da China..................................................
MAURO BENEVIDES (PMDB – CE) – Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer.......
BENEDITA DA SILVA (PT – RJ) – Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer. .........
WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR – MT)
– Encaminhamento de indicação ao Ministro dos
Transportes, Paulo Sérgio Passos, para inclusão
das obras de pavimentação de trechos da BR-174
no PAC 2, Estado de Mato Grosso. Relatório da
Comissão Externa da Casa destinada ao acompanhamento de conflito entre indígenas e produtores
rurais na Gleba Suiá Missú, localizada na região
do Araguaia, em Mato Grosso. ..............................
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ESPERIDIÃO AMIN (PP – SC) – Homenagem
à ex-Deputada Federal Lígia Doutel de Andrade, do
Estado de Santa Catarina......................................
CELSO MALDANER (PMDB – SC) – Associação às manifestações de pesar pelo falecimento do
arquiteto Oscar Niemeyer. Realização, pela Casa,
de sessão solene referente à devolução simbólica
dos mandatos de Deputados Federais cassados
pela ditadura militar. Realização, pela Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, de sessão
solene em homenagem ao Senador Casildo Maldaner, ao ensejo do transcurso de seu cinquentenário
de vida pública........................................................
JAIR BOLSONARO (PP – RJ) – Protesto
contra demora na votação, pela Casa, de medida
provisória acerca da remuneração dos militares
das Forças Armadas brasileiras. Evasão de oficiais
e praças da instituição em face da defasagem de
seus soldos.............................................................
COSTA FERREIRA (PSC – MA) – Realização de grandes investimentos públicos e privados
no Estado do Maranhão..........................................
VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS) – Falecimento
do arquiteto Oscar Niemeyer. ................................
EUDES XAVIER (PT – CE) – Participação
do Presidente do Banco do Nordeste, Ari Joel, em
reunião da bancada federal da Região Nordeste
destinada à discussão sobre investimentos no semiárido. Artigo DNOCS: a saga contra a seca institucional, sobre a necessidade de fortalecimento do
Departamento Nacional de Obras contra as Secas,
da autoria de servidor do órgão. ............................
JOSIAS GOMES (PT – BA) – Imediata instalação da Universidade Federal do Sul da Bahia
nos Municípios de Ilhéus e Itabuna........................
CHICO LOPES (PCdoB – CE) – Falecimento
do arquiteto Oscar Niemeyer. ................................
CARLOS SOUZA (PSD – AM) – Apelo ao
Ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella,
de investimentos no Estado do Amazonas. ...........
OTAVIO LEITE (PSDB – RJ) – Falecimento
do arquiteto Oscar Niemeyer. ................................
PRESIDENTE (Manato) – Solicitação ao
Plenário de observância de 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao arquiteto Oscar
Niemeyer. ............................................................
IRINY LOPES (PT – ES) – Falecimento do
arquiteto Oscar Niemeyer. Transcurso do dia de
mobilização dos homens contra a violência à mulher – Dia Nacional do Laço Branco.......................
JUNJI ABE (PSD – SP) – Falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer. Expectativa quanto a criação, pelo Governo Dilma Rousseff, de empresa especializada em assistência técnica e extensão rural.
Transcurso do Dia Nacional da Extensão Rural. .....
LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem.) – Disseminação na Internet da exploração sexual infantil e
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da pedofilia. Defesa da regulamentação dos crimes
cibernéticos e criminalização dos delitos praticados
contra crianças e adolescentes..............................
MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela ordem.) – Expectativa quanto à votação pela Casa
da proposta de reforma política. ............................
JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem.) –
Falecimento ao arquiteto Oscar Niemeyer. Repúdio
a homenagem prestada pela Casa a Deputados
cassados pelo regime militar. ................................
FÁTIMA BEZERRA (PT – RN) – Associação
às homenagens póstumas ao arquiteto Oscar Niemeyer. Congratulações à Deputada Luiza Erundina
pela iniciativa do requerimento de realização, pela
Casa, de sessão solene de homenagem e devolução simbólica do mandato aos Deputados cassados
pelo regime militar. Defesa da destinação integral
dos royalties oriundos da exploração de petróleo à
área da educação...................................................
HELENO SILVA (PRB – SE) – Protesto pelo
não fornecimento de água pelo Exército Brasileiro
para o consumo dos animais afetados pela estiagem
no Semiárido nordestino, especialmente no Estado
de Sergipe. ............................................................
EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer. ..................
CHICO LOPES (PCdoB – CE) – Respeito dos
comunistas às Forças Armadas. Contrariedade à
proposta de extinção das coligações nas eleições
proporcionais..........................................................
DOMINGOS DUTRA (PT – MA) – Associação do orador às homenagens póstumas ao arquiteto Oscar Niemeyer. Realização de sessão solene
destinada à cerimônia de devolução simbólica do
mandato dos Deputados cassados na vigência da
ditadura militar no País. .........................................
PINTO ITAMARATY (PSDB – MA) – Dados do
Mapa da Violência 2012, divulgado pelo Ministério
da Justiça. Lançamento da Campanha Conte até 10
pelo Conselho Nacional do Ministério Público..........
ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC) –
Apresentação da Proposta de Emenda à Constituição nº 223, de 2012, sobre a redução da maioridade
penal.......................................................................
SILAS CÂMARA (PSD – AM) – Deliberação
do Colégio de Líderes pela inclusão na pauta de
votação da semana vindoura de requerimento para
tramitação em regime de urgência da proposta sobre
a extinção da assinatura básica da telefonia fixa.....
MENDONÇA FILHO (DEM – PE) – Apelo ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento Social,
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social,
para reavaliação da suspensão dos certificados de
filantropia dos Centros e Integração Empresa-Escola
– CIEEs dos Estados do Paraná, Santa Catarina,
São Paulo e Rio de Janeiro....................................
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LUCI CHOINACKI (PT – SC. Pela ordem.) –
Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer.
Louvor à Presidenta Dilma Rousseff pela iniciativa
de redução na tarifa de energia elétrica no País. Impacto da discordância dos Governos dos Estados
de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, governados
pelo PSDB – na diminuição do benefício. ..............
ERIKA KOKAY (PT – DF) – Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer.........................
FERNANDO TORRES (PSD – BA) – Aprovação, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, de requerimento para
realização do Seminário Custo Brasil: Desafios ao
Desenvolvimento Brasileiro. Importância da redução
de tarifas de energia elétrica no País. Realização
de maiores investimentos governamentais no setor produtivo brasileiro. Concessão de incentivos à
indústria nacional. ..................................................
CLAUDIO CAJADO (DEM – BA) – Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer. Realização de relevantes obras públicas pela Prefeita
reeleita Andreia Xavier Cajado Sampaio, do Município de Dias D’Ávila, Estado da Bahia..................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Leitura
de Ato da Presidência sobre a criação de Comissão Especial para exame da Proposta de Emenda
à Constituição nº 454-A, de 2009, sobre o estabelecimento de diretrizes para a organização da carreira única de médico de Estado............................
PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM)
– Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar
Niemeyer. ...............................................................
JAQUELINE RORIZ (PMN, DF) – Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer. .........
ELEUSES PAIVA (PSD – SP) – Associação
às homenagens póstumas prestadas pela Casa
ao arquiteto Oscar Niemeyer. Realização, por entidades civis, de grande manifestação a favor da
sanção presidencial ao projeto de lei de iniciativa
popular sobre a obrigatoriedade de discriminação
de impostos em notas fiscais, em São Paulo, Estado de São Paulo. Confiança na sanção da matéria
pela Presidenta Dilma Rousseff. ...........................
EDINHO BEZ (PMDB – SC) – Obstáculos
para a construção de presídios no Estado de Santa
Catarina..................................................................
FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA) –
Situação de penúria dos Municípios do Estado do
Maranhão. Apoio à distribuição equânime dos recursos oriundos dos royalties do petróleo para os
Municípios brasileiros.............................................
CARLOS SOUZA (PSD – AM. Pela ordem.)
– Lançamento, pelo Governo Federal, de pacote de
investimentos na modernização da infraestrutura e
da gestão portuária no Brasil..................................
FABIO TRAD (PMDB – MS) – Condolências
aos familiares do arquiteto Oscar Niemeyer. Trans-
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curso do primeiro aniversário da morte do pai do
orador, Nelson Trad.................................................
RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR. Como
Líder.) – Falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer.
Apresentação de requerimento à Mesa Diretora da
Casa de realização de sessão solene em homenagem póstuma ao arquiteto......................................
ALFREDO KAEFER (PSDB – PR) – Apoio à
elevação do limite de faturamento das empresas inclusas no sistema tributário por lucro presumido. .....
SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP) –
Anúncio da realização de audiência pública no
Município de Laranjal do Jari, Estado do Amapá,
pelas Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público e da Amazônia, Integração Nacional
e Desenvolvimento Regional, para debate sobre a
ameaça de demissão de trabalhadores. Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer. .........
ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC.
Pela ordem.) – Solicitação à Presidência de início
da Ordem do Dia, diante da existência de quorum
regimental...............................................................
FERNANDO MARRONI (PT – RS) – Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer. Elogio
à iniciativa da Presidenta Dilma Rousseff de redução das tarifas de energia elétrica. Intransigência
das concessionárias administradas pelos Governos do PSDB quanto à renovação dos contratos
de concessão. Impacto da redução das tarifas no
sistema produtivo brasileiro e nos orçamentos das
famílias...................................................................
CLEBER VERDE (PRB – MA) – Apresentação
pelo Ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, dos investimentos
previstos no Plano Safra da Pesca. Pedido de apoio
aos Deputados de criação de Comissão Permanente
da Pesca na Câmara dos Deputados. ...................
EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem.) –
Aprovação, pela Comissão de Viação e Transporte,
do substitutivo ao Projeto de Lei nº 7.471, de 2010,
sobre a permissão de realização de chamadas de
telefones celulares na condução do veículo, desde
que com auxílio de tecnologia para a manutenção
das mãos na direção. ............................................
DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem.) – Reconhecimento, pelo Ministério da Saúde, das Equipes
de Atenção Básica – EAB pelo Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica. Investimentos do Governo Dilma Rousseff
no atendimento básico à saúde..............................
V – Ordem do Dia
PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem.) – Solicitação à Presidência de concessão
de tempo ao Plenário para a celebração de acordo
em torno da votação de item da pauta...................
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EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem.)
– Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer. ....................................................................
ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC. Pela
ordem.) – Apelo à Casa de aprovação do Projeto
de Lei nº 1.572, de 2011, acerca da instituição do
Código Comercial...................................................
IVAN VALENTE (PSOL – SP. Como Líder.) –
Importância da realização, pela Casa, de sessão
solene destinada à devolução simbólica de mandatos de Deputados Federais cassados pela ditadura
militar. Estabelecimento de intercâmbio de informações entre a Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça e a Comissão Nacional da Verdade,
destinada à investigação de violações de direitos
humanos durante o regime de exceção. Recusa,
pela Justiça brasileira, de ações contra denunciados por torturas, assassinatos e desaparecimentos
ocorridos durante o regime militar. ........................
PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem.) – Inexistência de previsão orçamentária
para inclusão de outras carreiras no Projeto de Lei
nº 4.371, de 2012. Apoio à votação da matéria e
anúncio de pedido de retirada da pauta dos itens
nºs 3 e 6..................................................................
ASSIS MELO (PCdoB – RS Pela ordem) –
Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer.
Saudação aos Deputados pela proficuidade dos
trabalhos da Casa em 2012. Nota de autoria das
Centrais Sindicais de repúdio à não votação, pela
Câmara dos Deputados, da proposta de extinção
do fator previdenciário............................................
PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem.) – Solicitação à Presidência de realização
de 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma
ao arquiteto Oscar Niemeyer..................................
ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP. Pela
ordem.) – Associação ao pedido do Deputado Pauderney Avelino........................................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Determinação de realização de 1 minuto de silêncio
em homenagem póstuma ao arquiteto Oscar
Niemeyer. ...............................................................
EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ) – Associação às homenagens ao arquiteto Oscar Niemeyer.
Apoio do PMDB à votação de itens consensuais da
pauta.......................................................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.371, de
2012, 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
Fazenda Nacional, Advogado da União, Procurador
Federal, Defensor Público da União e da Carreira
de Procurador do Banco Central do Brasil, de que
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trata a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006,
das Carreiras de Gestão Governamental, Diplomata, Técnico de Planejamento 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 Inteligência, 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 cargos 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, Amapá, Rondônia e Roraima de que
trata a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006,
e dá outras providências......................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Votação de
requerimento de retirada de pauta da matéria.........
Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA (
PDT – RJ)...............................................................
BOHN GASS (PT – RS. Pela ordem.) – Impossibilidade de inclusão de novas carreiras no projeto
em face da inexistência de previsão orçamentária.
Apelo aos Deputados de votação da matéria.........
PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem.) – Esclarecimentos acerca das possibilidades de concessão de reajuste às carreiras não
constantes no Projeto de Lei nº 4.371, de 2012.....
MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.) –
Anúncio de retirada do requerimento de retirada de
pauta da matéria.....................................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Retirada,
de ofício, da matéria da pauta de votações............
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. Pela
ordem.) – Informação à Presidência sobre as razões
da ausência do Deputado Laercio Oliveira.............
Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, pela Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, o Sr. Deputado EDINHO BEZ
(PMDB – SC)..........................................................
Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, pela Comissão de Finanças e Tributação, o Sr.
Deputado BOHN GASS (PT – RS).........................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Determinação de distribuição ao Plenário de cópias do
substitutivo apresentado à matéria.........................
EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem.) –
Solicitação à Presidência de confirmação do acolhimento do substitutivo apresentado à matéria.....
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta
ao Deputado Edinho Bez........................................
Usou da palavra para proferir parecer ao projeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e
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de Cidadania, o Sr. Deputado ONOFRE SANTO
AGOSTINI (PSD – SC)...........................................
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. Pela
ordem.) – Congratulação à Presidenta Rose de
Freitas pela condução dos trabalhos da Casa........
PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem.) – Solicitação ao Deputado Edinho Bez de
confirmação dos termos do substitutivo. Manifestação favorável à aprovação do substitutivo..............
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Votação
da emenda aditiva de Plenário...............................
MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.) –
Empenho histórico do PDT na valorização das carreiras da área de ciência e tecnologia. Solicitação
ao Relator de manifestação favorável à emenda....
Usou da palavra para proferir parecer à emenda, pela Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, o Sr. Deputado EDINHO BEZ
(PMDB – SC)..........................................................
Usou da palavra para proferir parecer à emenda, pela Comissão de Finanças e Tributação, o Sr.
Deputado BOHN GASS (PT – RS).........................
Usou da palavra para proferir parecer à emenda, pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania, o Sr. Deputado ONOFRE SANTO
AGOSTINI (PSD – SC)...........................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Votação e
aprovação do substitutivo oferecido pelo Relator da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público....................................................................
Votação e aprovação da emenda de
Plenário...................................................................
Votação e aprovação da redação final..........
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal....................................................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Discussão,
em turno único, da Emenda do Senado Federal ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 2.438-B, de 2010,
sobre aprovação, com ressalvas, do texto da Convenção sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro
em Matéria Civil ou Comercial, assinada em Haia,
em 18 de março de 1970........................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerramento da discussão................................................
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados LEONARDO
GADELHA (PSC – PB), MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ),
BOHN GASS (PT – RS), OSMAR TERRA (PMDB
– RS), BOHN GASS (PT – RS), ONOFRE SANTO
AGOSTINI (PSD – SC), EMANUEL FERNANDES
(PSDB – SP)...........................................................
EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. Pela
ordem.) – Crítica a justificativa do Governo Federal
para não concessão de reajuste aos servidores....
Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados LINCOLN
PORTELA (Bloco/PR – MG), PAUDERNEY AVE-
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LINO (DEM – AM), MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ),
CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC), LEONARDO GADELHA (PSC – PB).....................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Votação e
aprovação da emenda do Senado Federal ao Projeto de Decreto Legislativo nº 2.438, de 2010, com
parecer favorável das Comissões...........................
Votação e aprovação da redação final..........
Promulgação.................................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Consulta
ao Plenário sobre a votação do item 3 da pauta....
PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem.) – Solicitação à Presidência de retirada do
item da pauta..........................................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Indagação
ao Deputado André Moura sobre a manutenção do
requerimento de retirada da pauta do item 3..........
EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. Pela
ordem.) – Pedido aos Srs. Líderes de cautela na
obstrução do item 3 da pauta em face do anúncio,
pelo Governo da Venezuela, de compra de aviões da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. –
EMBRAER..............................................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 51-A, de 2011, que aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação em Ciência e Tecnologia
Espacial entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Bolivariana da
Venezuela, assinado em Caracas, em 27 de junho
de 2008...................................................................
PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem.) – Reiteração do pedido à Presidência de
retirada do item 3 da pauta.....................................
ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC. Pela
ordem.) – Solicitação à Presidência de retirada dos
itens 3 e 4 da pauta................................................
PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela ordem.) – Solicitação à Presidência de retirada dos
itens 3 e 6 da pauta................................................
ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC. Pela
ordem.) – Reiteração à Presidência do pedido de
retirada do item 4 da pauta.....................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Consulta
ao Plenário sobre existência de objeções ao pedido do Deputado Pauderney Avelino de retirada do
item 3 da pauta.......................................................
BOHN GASS (PT – RS. Pela ordem.) – Apelo
aos Deputados de votação do item 4 da pauta......
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Retirada,
de ofício, do item 3 da pauta..................................
EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. Pela
ordem.) – Razões da não votação imediata de propostas relativas ao MERCOSUL............................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Consulta ao
Plenário sobre existência de objeções à retirada do
item 4. Retirada, de ofício, do item 4 da pauta...........
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Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados BOHN GASS (PT – RS), ONOFRE SANTO
AGOSTINI (PSD – SC)...........................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº
512-B, de 2011, que aprova o texto Decisão CMC
nº 29/10 Contribuições para o Orçamento da Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão, aprovada
em Montevidéu, em 8 de novembro de 2010.........
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerramento da discussão................................................
Votação e aprovação do projeto de decreto
legislativo................................................................
Votação e aprovação da redação final..........
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. ..................................................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Anúncio
referente ao item 6 da pauta...................................
EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP. Pela
ordem.) – Existência de requerimento para retirada
do item 6 da pauta..................................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Retirada,
de ofício, do item 6 da pauta..................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 581-A, de 2012, que aprova o texto do Acordo
sobre a Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica, assinado
em Bruxelas, em 4 de outubro de 2009..................
Encerramento da discussão..........................
Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o Sr. Deputado LUIZ COUTO
(PT – PB)................................................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Votação e
aprovação do projeto de decreto legislativo............
Votação e aprovação da redação final..........
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. ..................................................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerramento da Ordem do Dia.........................................
CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC. Pela
ordem.) – Importância da aprovação pela Casa
do projeto sobre as novas regras de distribuição
de royalties de petróleo aos Estados e Municípios
brasileiros. Expectativa de sanção da matéria pela
Presidenta Dilma Rousseff.....................................
BOHN GASS (PT – RS. Como Líder.) – Mensagem da Presidenta Dilma Rousseff a respeito do
falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer. Ações do
Governo Federal em prol da recuperação da infraestrutura nacional; do desenvolvimento econômico
com distribuição de renda; da retomada da competitividade da indústria brasileira; da melhoria da qualidade da educação. Empenho do PT na realização
da reforma política, com ênfase no financiamento
público de campanhas eleitorais; na unificação das
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eleições brasileiras e na realização de coligações
partidárias nas eleições proporcionais...................
JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP. Pela
ordem.) – Visita à Casa de delegações de mulheres da Bolívia e do Peru. Fortalecimento dos
países integrantes do Mercado Comum do Sul –
MERCOSUL. .........................................................
MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.) –
Defesa de implantação no País do modelo opcional
de financiamento de campanhas eleitorais. Falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer.......................
ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ. Pela
ordem.) – Falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer.
Encaminhamento de expediente ao Diretor-Geral da
Polícia Federal, Delegado Leandro Daiello Coimbra,
para abertura de processo investigatório da realização
pela ex-chefe do escritório da Presidência da República
em São Paulo Rosemary Nóvoa Noronha de vultoso
depósito em euros na agência central do Banco Espírito
Santo, na cidade de Porto, na República Portuguesa,
transportado do País por meio de mala diplomática.
Encaminhamento ao Ministro de Relações Exteriores,
Antonio de Aguiar Patriota, de requerimento de informações sobre as viagens efetuadas pelo ex-Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva à República Portuguesa durante o exercício do seu mandato. ................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Presença
nas galerias do plenário de alunos Colégio Estadual
Senador Onofre Quinan, do Município de Anápolis,
Estado de Goiás.....................................................
MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.)
– Caráter inverossímil do discurso proferido pelo
Deputado Anthony Garotinho. Repúdio à prática
adotada pela Presidência de concessão de 1 minuto
aos oradores para a conclusão de seus pronunciamentos....................................................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta
ao Deputado Miro Teixeira. ....................................
ANDRÉ MOURA (PSC – SE. Como Líder.) –
Descoberta de petróleo em águas profundas pela
PETROBRAS na Bacia de Sergipe/Alagoas. Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer. .....
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. Como
Líder.) – Conveniência de concessão da palavra
às Parlamentares pela Liderança dos seus respectivos partidos. Impossibilidade de votação da
proposta de reforma política na próxima semana.
Defesa de adoção no País do modelo opcional de
financiamento de campanhas eleitorais. Ampliação
dos serviços de fiscalização em pleitos eleitorais.
Manutenção de coligações partidárias. Posicionamento do orador com relação à unificação das
eleições brasileiras. Observância de critérios democráticos no caso de adoção de lista fechada
nas eleições proporcionais. .................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Associação
da Presidência ao discurso do Deputado Lincoln
Portela. ..................................................................
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JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP. Pela ordem.) – Apresentação de projetos de resolução relacionados à Procuradoria da Mulher e à bancada
feminina na Casa. Realização da reforma política.
Alteração de dispositivos regimentais pertinentes
à concessão da palavra aos oradores. Contestação ao discurso proferido pelo Deputado Anthony
Garotinho a respeito do Governo Luiz Inácio Lula
da Silva. Falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer.
Realização da Campanha do Laço Branco – Mobilização Nacional dos Homens pelo Fim da Violência
Contra as Mulheres, como parte da Campanha dos
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a
Mulher. Transcurso do Dia Internacional dos Direitos
Humanos. Classificação do Brasil em 7º lugar no
ranking mundial da violência contra as mulheres.
Defesa de aplicação integral da Lei Maria da Penha;
de ampliação dos mecanismos de proteção aos direitos das mulheres e de adoção do Pacto Nacional
de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. ....
LUCIANO CASTRO (Bloco/PR – RR. Pela
ordem.) – Ponderações sobre denúncia de envolvimento do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
em suposta operação irregular junto ao Banco Espírito Santo, em Portugal, relatada pelo Deputado
Anthony Garotinho. Inexistência de consenso em
torno da proposta de reforma política, com exceção
à coincidência de mandatos. .................................
PADRE JOÃO (PT – MG. Pela ordem.) – Repúdio à articulação do Senador Aécio Neves junto
aos Governadores dos Estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais contra a anunciada repactuação,
pelo Governo Federal, de contratos com empresas
do setor elétrico......................................................
JORGE BITTAR (PT – RJ. Pela ordem.) – Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer.
Preservação de recursos dos Estados do Rio de
Janeiro e do Espírito Santo provenientes de royalties de petróleo. .....................................................
FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA. Pela
ordem.) – Saudações à delegação do Estado do
Maranhão em visita à Casa. Elogio à Presidenta
Rose de Freitas. Contestação às acusações do Deputado Anthony Garotinho contra o ex-Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. .......................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Agradecimento ao Deputado Francisco Escórcio pelas palavras elogiosas. ....................................................
VALMIR ASSUNÇÃO (PT – BA. Pela ordem.)
– Mensagem do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra – MST a respeito do falecimento
do arquiteto Oscar Niemeyer. Comparecimento do
Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, à Câmara dos Deputados para esclarecimento da Operação Porto Seguro realizada pela Polícia Federal.
Inconsistência do discurso proferido pelo Deputado
Anthony Garotinho a respeito do envolvimento do
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em suposta
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operação irregular junto ao Banco Espírito Santo,
em Portugal. Transcurso do primeiro ano de fundação da Esquerda Popular Socialista – EPS pelo
PT. Principais diretrizes da corrente petista. Agradecimento à Escola Nacional Florestan Fernandes
e outras entidades pelo apoio prestado à EPS......
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE) –
Anúncio, pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, de adoção de
medidas para atendimento às vítimas da violência
no campo, na floresta e nas áreas de fronteira do
País. Avaliação positiva do arcabouço jurídico brasileiro de enfrentamento da violência de gênero....
VALADARES FILHO (PSB – SE) – Preocupação com os efeitos para a população brasileira
da venda da operadora de planos de saúde Amil
para a corporação norte-americana UnitedHealth.
Necessidade de aumento dos recursos para o setor da saúde e fortalecimento do Sistema Único de
Saúde – SUS. ........................................................
WALTER FELDMAN (PSDB – SP) – Ausência de motivos para comemorações pelo transcurso
do segundo ano do mandato da Presidenta Dilma
Rousseff..................................................................
ANTONIO BULHÕES (PRB – SP) – Vinculação entre o aumento da classe média brasileira e
a necessidade de melhoria da qualidade da educação pública. Vantagens da instituição do vale-educação...............................................................
NILDA GONDIM (PMDB – PB) – Homenagem à Dra. Dalva Maria Carvalho Mendes, primeira
oficial‑general das Forças Armadas brasileiras......
BIFFI (PT – MS) – Liberação, pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, de recursos para compra de ônibus escolares no Estado
de Mato Grosso do Sul...........................................
MENDONÇA PRADO (DEM – SE) – Artigo
Detran investe 0,05% do dinheiro de multas em educação para o trânsito, de autoria do jornalista Eduardo Geraque, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo,
sobre a falta de investimentos em campanhas educativas de trânsito no Estado de São Paulo.............
VI – Encerramento
2 – ATA DA 340ª SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, NÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA,
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª
LEGISLATURA, EM 06 DE DEZEMBRO DE 2012
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Expediente
IV – Pequeno Expediente
NEWTON LIMA (PT – SP) – Realização pela
Casa de sessão solene para devolução simbólica
dos mandatos dos Deputados cassados pela ditadura militar. Homenagem póstuma ao arquiteto
Oscar Niemeyer. ....................................................
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ELEUSES PAIVA (PSD – SP) – Realização,
pela Comissão de Seguridade Social e Família, de
audiência pública destinada ao debate do Projeto
de Lei nº 3.661, de 2012, a respeito do exercício
das profissões de técnico e tecnólogo em radiologia
e de bacharel em ciências radiológicas. ................
MAURO BENEVIDES (PMDB – CE) – Diplomação de vereadores, do Prefeito Roberto Claudio
e do Vice-Prefeito Gaudêncio Lucena, do Município
de Fortaleza, Estado do Ceará. .............................
LUIZ COUTO (PT – PB) – Realização de
reforma política, em consonância com os anseios
da sociedade brasileira. Medidas para o combate
à corrupção no País defendidas pelo Ministro da
Justiça, José Eduardo Cardozo..............................
WELITON PRADO (PT – MG) – Indignação
do orador com o posicionamento dos Governadores dos Estados de São Paulo, Paraná e Minas
Gerais contrário à redução de tarifas de energia
elétrica.................................................................
DUDIMAR PAXIUBA (PSDB – PA) – Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer, em
nome do povo paraense, especialmente do Governador Simão Jatene. ..............................................
ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV – SP) –
Falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer. Votos de
condolências aos seus familiares, em nome do PV
e da Câmara dos Deputados. ................................
ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ) –
Regozijo com a aprovação, pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado,
da proposta de concessão de anistia criminal a
bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro.
Encaminhamento à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal de notícias‑crime contra o
Governador Sérgio Cabral por envolvimento com o
esquema Delta-Cachoeira. ....................................
VALDIR COLATTO (PMDB – SC) – Falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer. Urgente necessidade de construção de ramais ferroviários no Estado
de Santa Catarina para atendimento às demandas
de transportes, especialmente dos setores suíno e
avícola....................................................................
BENEDITA DA SILVA (PT – RJ) – Realização,
pela Comissão de Seguridade Social e Família, de
audiência pública destinada ao debate da proposta de reconhecimento das profissões de técnico e
tecnólogo em radiologia e de bacharel em ciências
radiológicas. ...........................................................
CESAR COLNAGO (PSDB – ES. Como Líder.) – Falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer.
Reunião com profissionais da enfermagem no Estado do Espírito Santo para debate de interesses
da categoria. Morte do empresário capixaba Ademar Cunha, vítima de latrocínio. Necessidade de
medidas para o combate à violência no Estado do
Espírito Santo. Críticas à Presidenta Dilma Rousseff
pela edição de medida provisória para redução das
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tarifas de energia elétrica sem prévia negociação
com os Estados......................................................
CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Como Líder.) – Saudações a comitiva de imigrantes latino-americanos presente em Brasília, Distrito Federal.
Falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer. Necessidade de debate na Câmara dos Deputados sobre o problema da redistribuição dos royalties de
petróleo................................................................
JOÃO ARRUDA (PMDB – PR) – Expectativa
de votação da reforma política, do Projeto de Lei nº
6.826, de 2010, sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática
de atos contra a Administração Pública e do Marco
Civil da Internet.......................................................
EDINHO BEZ (PMDB – SC) – Mudança de
hábitos das pessoas em face do uso das facilidades
do mundo virtual.....................................................
NILDA GONDIM (PMDB – PB) – ��������
Realização, pela Câmara dos Deputados, de sessão
solene para a devolução simbólica de 173 mandados de Deputados Federais cassados pelo
regime militar...................................................
CHICO LOPES (PCdoB – CE. Como Líder.) –
Indignação com o mau atendimento prestado pelos
hospitais particulares do País, especialmente em
Brasília, Distrito Federal.........................................
RONALDO NOGUEIRA (PTB – RS) – Realização da III Conferência Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência. Compromisso do Brasil
com a defesa dos direitos desse segmento populacional. ..................................................................
DUDIMAR PAXIUBA (PSDB – PA. Pela ordem.) – Necessidade de análise cuidadosa pela
Casa da Medida Provisória nº 579, de 2012, sobre
redução de tarifas de energia elétrica, para compatibilização entre os objetivos da proposta e a capacidade de investimento das empresas do setor. ....
LEONARDO GADELHA (PSC – PB) – Devolução simbólica pela Casa do mandato de Deputados
cassados pelo regime militar. ................................
ZÉ GERALDO (PT – PA) – Acerto da autorização pelo IBAMA da criação de tambaqui no Lago
de Tucuruí e na Bacia do Tocantins, Estado do Pará.
Benefícios do Plano Safra da Pesca e Aquicultura a
pescadores artesanais, marisqueiros e agricultores
familiares. ..............................................................
LUIZ COUTO (PT – PB. Como Líder.) – Realização no Estado do Rio Janeiro pela Polícia Federal
da Operação Purificação, resultante na prisão de
63 policiais militares envolvidos com o crime organizado e 11 traficantes. Inclusão do processo sobre
o assassinato do militante dos direitos humanos
Manoel Mattos no Programa Justiça Plena. Investimentos do Governo Federal no Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego..............
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ANDRÉ MOURA (PSC – SE. Como Líder.)
– Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer. Expectativa de parecer favorável ao projeto
de decreto legislativo de autoria do orador sobre
realização de plebiscito para a manifestação da
sociedade quanto à redução da maioridade penal
para os 16 anos de idade, tema objeto da Proposta
de Emenda à Constituição nº 57, de 2011, também
de autoria do orador...............................................
FÁTIMA BEZERRA (PT – RN) – Apresentação
do projeto de lei sobre a instituição do Dia Nacional
da Mobilização Social pela Educação. Documento
do Fórum Nacional da Educação em defesa da
destinação de 100% dos royalties da exploração
de petróleo à área educacional. ............................
WALDENOR PEREIRA (PT – BA) – Falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer. Instalação no
Município de Tremedal, Estado da Bahia, de busto
do ex‑Deputado Estadual Adelmário Pinheiro projetado pelo arquiteto. .............................................
ROSANE FERREIRA (Bloco/PV – PR) – Defesa da realização da reforma político-eleitoral pela
Casa.......................................................................
EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem.)
– Perplexidade ante a rapidez da decisão da Secretaria de Portos a respeito da estadualização do
Porto de Imbituba, Estado de Santa Catarina. Encaminhamento ao órgão do Requerimento de Informações nº 2.707, de 2012, a respeito do término
da concessão do Porto...........................................
ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem.) – Lançamento do Plano Safra da Pesca e Aquicultura
pelo Governo Federal. Regozijo com a decisão do
IBAMA favorável à criação de peixe tambaqui em
cativeiro no Rio Tocantins, especialmente no Lago
de Tucuruí. Morosidade na concessão de licenças
ambientais para a construção de relevantes obras
de interesse da Região Amazônica, em especial do
Estado do Pará. .....................................................
LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS) – Resultados de audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural, destinada à discussão
sobre as políticas agrícolas do País, no âmbito
do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, em
relação ao trigo...................................................
DOMINGOS DUTRA (PT – MA) – Presença em plenário do Deputado Estadual Bira do
Pindaré, do Maranhão. Transcurso do 74º aniversário de criação do Município de Buriti, Estado
do Maranhão. Impossibilidade de destinação de
emendas orçamentárias ao Município em face da
inadimplência da Prefeitura. Necessidade de realização de obras por Municípios pequenos com
recursos próprios................................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Suspensão dos trabalhos por 15 minutos, com vistas
aos preparativos da solenidade destinada à de-
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volução simbólica dos mandatos dos Deputados
Federais cassados por atos de exceção entre 1964
e 1977..................................................................
V – Homenagem
Devolução Simbólica dos Mandatos dos Deputados Federais Cassados por Atos de Exceção
entre 1964 e 1977..................................................
PRESIDENTE (Marco Maia) – Determinação
aos Parlamentares e convidados de observância de
1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao
arquiteto Oscar Niemeyer. .....................................
Composição da Mesa Diretora dos
trabalhos. ...............................................................
Homenagem aos Deputados Federais
cassados pela ditatura militar. ...............................
Leitura dos nomes dos Parlamentares homenageados. ..............................................................
Devolução simbólica dos mandatos dos
Deputados Federais cassados durante o regime
militar. ....................................................................
Entrega à Deputada Federal cassada Lígia
Moelmann Doutel de Andrade de diplomas, buttons
de identificação parlamentar e DVD com discursos
proferidos pela Parlamentar no plenário. ...............
Congratulações à Deputada Luiza Erundina,
autora do requerimento de realização da sessão
solene. ...................................................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Saudações a convidados presentes. ...............................
Oradora: LUIZA ERUNDINA (PSB – SP)......
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Saudações ao Coordenador da Comissão Nacional da
Verdade, Cláudio Lemos Fonteles, e ao Deputado
Eduardo da Fonte...................................................
Orador: DOMINGOS DUTRA (PT – MA)......
PRESIDENTA (Luiza Erundina) – Entrega de diplomas e buttons de identificação parlamentar a Deputados Federais cassados e a seus
representantes. ......................................................
Usou da palavra o Sr. CLÁUDIO LEMOS
FONTELES, Presidente da Comissão Nacional da
Verdade. ................................................................
PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Continuação da entrega de diplomas e buttons de identificação parlamentar a representantes de Deputados
Federais cassados. ................................................
Usou da palavra a Sra. MARIA DO ROSÁRIO
NUNES, Ministra-Chefe da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República. ................
Usou da palavra a Sra. LÍGIA MOELMANN
DOUTEL DE ANDRADE, Deputada Federal cassada pela ditadura militar. ..........................................
Oradores: PAULO TEIXEIRA (PT – SP), HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB – RN), VIEIRA
DA CUNHA (PDT – RS), PAES LANDIM (PTB – PI),
CHICO LOPES (PCdoB – CE), ROBERTO FREIRE
(Bloco/PPS – SP) , IVAN VALENTE (PSOL – SP).......
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PRESIDENTA (Luiz Erundina) – Agradecimento aos participantes da sessão solene. Convite aos Parlamentares e convidados para eventos
relacionados ao período de exceção. ....................
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE) –
Extensão do Programa Brasil Carinhoso às famílias
com filhos de 7 a 15 anos de idade em situação de
extrema pobreza. ...................................................
BIFFI (PT – MS) – Reestruturação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS
e da Universidade Federal da Grande Dourados –
UFGD. ....................................................................
FERNANDO JORDÃO (PMDB – RJ) – Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer. .
HENRIQUE OLIVEIRA (Bloco/PR – AM) –
Transcurso do Dia Internacional das Pessoas com
Deficiência. Inclusão social dos portadores de necessidades especiais. ............................................
EDUARDO SCIARRA (PSD – PR) – Participação em reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar,
realizada no Município de São Mateus do Sul, Estado
do Paraná. Destinação pelo orador de recursos de
emenda orçamentária para aquisição de calcário aos
agricultores familiares. Relevância do papel exercido
pelas emendas orçamentárias individuais. ..............
RICARDO IZAR (PSD – SP) – Apelo ao Presidente do IBAMA, Volney Zanardi, de reexame da
pretendida ampliação da lista de animais de estimação, a chamada Lista PET. Indignação com a
captura de tartarugas por traficantes e a submissão
da espécie a tratamento cruel. Apresentação de projetos de lei destinados à proteção dos animais. ....
CARLOS BRANDÃO (PSDB – MA) – Homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer.
Manifestação de votos de condolências aos seus
familiares. ..............................................................
VI – Encerramento
3 – PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PEC 225/2012, PL 4819/2012, PL 4820/2012,
PL 4821/2012, PL 4822/2012, PL 4823/2012, MPV
593/2012, PRC 155/2012, PRC 156/2012, INC
3455/2012, REC 182/2012, REC 183/2012, RIC
2712/2012, RIC 2713/2012, RIC 2714/2012, RIC
2715/2012, REQ 6516/2012, REQ 6517/2012, REQ
6518/2012, REQ 6519/2012, REQ 6520/2012, REQ
6521/2012, REQ 6522/2012, REQ 6523/2012, REQ
6524/2012, REQ 6525/2012, REQ 6526/2012, REQ
6527/2012, REQ 6528/2012, REQ 6529/2012, REQ
6530/2012. .............................................................
4 – PROPOSIÇÕES DESPACHADAS
PLP 221/2012 PDC 716/2012 PDC 788/2012
PDC 789/2012 PDC 790/2012 PDC 791/2012 INC
3361/2012 INC 3362/2012 INC 3363/2012 INC
3364/2012 INC 3365/2012 INC 3366/2012 INC
3367/2012 INC 3368/2012 INC 3369/2012 INC
3370/2012 INC 3371/2012 INC 3372/2012 INC
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3373/2012 INC 3374/2012 INC 3375/2012 INC
3376/2012 INC 3377/2012 INC 3378/2012 INC
3379/2012 INC 3380/2012 INC 3381/2012 INC
3382/2012 INC 3383/2012 INC 3384/2012 INC
3385/2012 INC 3386/2012 INC 3387/2012 INC
3388/2012 INC 3389/2012 INC 3390/2012 INC
3391/2012 INC 3392/2012 INC 3393/2012 INC
3394/2012 INC 3395/2012 INC 3396/2012 INC
3397/2012 INC 3398/2012 INC 3399/2012 INC
3400/2012 INC 3401/2012 INC 3402/2012 INC
3403/2012 INC 3404/2012 INC 3405/2012 INC
3406/2012 INC 3407/2012 INC 3408/2012 INC
3409/2012 INC 3410/2012 INC 3411/2012 INC
3412/2012 INC 3413/2012 INC 3414/2012 INC
3415/2012 INC 3416/2012 INC 3417/2012 INC
3418/2012 INC 3419/2012 INC 3420/2012 INC
3421/2012 INC 3422/2012 INC 3423/2012 INC
3424/2012 INC 3425/2012 INC 3426/2012 INC
3427/2012 INC 3428/2012 INC 3429/2012 INC
3430/2012 INC 3431/2012 INC 3432/2012 INC
3433/2012 INC 3434/2012 INC 3435/2012 INC
3436/2012 INC 3437/2012 INC 3438/2012 INC
3439/2012...............................................................
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5 – ATAS
a) Comissão de Finanças e Tributação, 5ª
Reunião (Ordinária), em 09.05.12, 16ª Reunião
(Audiência Pública), em 20.11.12, 17ª Reunião
(Ordinária), em 21.11.12, 18ª Reunião (Ordinária),
em 28.11.12 e 19ª Reunião (Extraordinária), em
28.11.12..................................................................
b) Comissão de Seguridade Social e Família, 56ª Reunião (Audiência Pública), em 20.11.12,
57ª Reunião (Ordinária), em 21.11.12, 58ª Reunião
(Audiência Pública), em 27.11.12, 59ª Reunião (Ordinária), em 28.11.12 e 60ª Reunião (Audiência
Pública), em 29.11.12.............................................
c) Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao PL n 2.330, de 2011, 1ª Reunião (Ordinária), em 11.10.11, 2ª Reunião (Ordinária), em
18.10.11, 3ª Reunião (Ordinária), em 19.10.11, 4ª
Reunião (Audiência Pública), em 25.10.11, 5ª Reunião (Audiência Pública), em 27.10.11, 6ª Reunião
(Audiência Pública), em 1º.11.11, 7ª Reunião (Audiência Pública), em 08.11.11, Termo de Reunião,
em 22.11.11, 8ª Reunião (Audiência Pública), em
29.11.11, 9ª Reunião (Ordinária), em 06.12.11, 10ª
Reunião (Ordinária), em 13.12.11, Termo de Reunião,
em 20.12.11, 11ª Reunião (Ordinária), em 28.02.12
e 12ª Reunião (Ordinária), em 06.03.12...................
6 – DESIGNAÇÃO
– Comissão de Finanças e Tributação, em
06.12.12..................................................................
7 – PARECERES
PEC 37-B/2011 PL 123-F/2007 PL 373B/2011 PL 3709-A/2012 PDC 2449-A/2010 PDC
348-A/2011 PDC 372-A/2011 PDC 436-A/2011
PDC 465-A/2011....................................................
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SEÇÃO II

8 – ATOS DO PRESIDENTE
Dispensar: Marcos Aurélio Lopes de Sousa.....
Designar: Vanderlei Batista dos Santos.......
Designar (substitutos): Antônio de Pádua
Amim Carneiro, Carlos Cesar Ferreira de Sousa,
Carolina Marcia Gomes de Assis Nogueira, Cleino
Aparecido Braganca, Denis Urazato Pereira, Deusdete Gonçalves de Oliveira, Eduardo Nunes dos
Santos, Giovana Dal Bianco Perlin, Izabela Rebelo
Miquelino Cunha, Jacinta Luiza dos Santos Ferreira,
José Laurentino da Silva, Júlia Macedo de Almeida
e Castro, Julio Cesar dos Santos Geraldo, Lianna
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Cosme da Cunha, Luciana de Souza Ribeiro, Luis
Augusto Nery Barreto, Maria Martins Doyle Guerrero,
Marilza Ramos Correa, Martin Robert Dienstmann,
Nilma Nonato da Silva Santos, Renata Pessôa Castro Amaral, Renato Proença Picanço, Ricardo Seiji
Handa, Ruben Gustavo Hentges, Ruben Gustavo
Hentges, Terezinha Elisabeth da Silva, Thiago Gomes Eirão, Vinícius de Carvalho Amaral, Vinicius
Vieira Vasconcelos..................................................
9 – MESA
10 – LÍDERES E VICE-LÍDERES
11 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
12 – COMISSÕES
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SEÇÃO I

Ata da 339ª Sessão da Câmara dos Deputados,
Deliberativa Extraordinária, Matutina, da
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura,
em 6 de dezembro de 2012
Presidência dos Srs.: Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente, Inocêncio Oliveira,
3º Secretário, Manato, 2º Suplente de Secretário
Às 9 horas comparecem à casa os srs.:
Manato
Partido Bloco
RORAIMA
Berinho Bantim PEN
Francisco Araújo PSD
Paulo Cesar Quartiero DEM
Raul Lima PSD
Total de Roraima 4

Artur Bruno PT
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Guimarães PT
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Total de Ceará 6
PIAUÍ
Júlio Cesar PSD
Total de Piauí 1
PARAÍBA

AMAPÁ
Evandro Milhomen PCdoB
Total de Amapá 1
PARÁ
Giovanni Queiroz PDT
Josué Bengtson PTB
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará 5
RONDÔNIA

PERNAMBUCO
João Paulo Lima PT
Total de Pernambuco 1
ALAGOAS
Celia Rocha PTB
Total de Alagoas 1
BAHIA

Marcos Rogério PDT
Padre Ton PT
Total de Rondônia 2
ACRE
Henrique Afonso PV PvPps
Total de ACRE 1
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
Total de Tocantins 1
MARANHÃO
Professor Setimo PMDB
Total de Maranhão 1
CEARÁ
André Figueiredo PDT

Damião Feliciano PDT
Luiz Couto PT
Total de Paraíba 2

Daniel Almeida PCdoB
Edson Pimenta PSD
Geraldo Simões PT
José Carlos Araújo PSD
José Nunes PSD
Luiz Alberto PT
Marcos Medrado PDT
Nelson Pellegrino PT
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães PSD
Total de Bahia 10
MINAS GERAIS
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Carlaile Pedrosa PSDB
João Magalhães PMDB
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Lael Varella DEM
Leonardo Quintão PMDB
Luiz Fernando Faria PP
Mauro Lopes PMDB
Newton Cardoso PMDB
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PSD
Total de Minas Gerais 10
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB
Dr. Jorge Silva PDT
Iriny Lopes PT
Total de Espírito Santo 3
RIO DE JANEIRO
Benedita da Silva PT
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Paulo César PSD
Edson Santos PT
Fernando Jordão PMDB
Jair Bolsonaro PP
Leonardo Picciani PMDB
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Romário PSB
Washington Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro 10
SÃO PAULO
Arnaldo Faria de Sá PTB
Duarte Nogueira PSDB
Junji Abe PSD
Keiko Ota PSB
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB
Paulo Pereira da Silva PDT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Santiago PSD
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo 10
MATO GROSSO
Carlos Bezerra PMDB
Eliene Lima PSD
Homero Pereira PSD
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 6
DISTRITO FEDERAL
Izalci PSDB
Total de Distrito Federal 1
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GOIÁS
Armando Vergílio PSD
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PMDB
Total de Goiás 7
PARANÁ
Alex Canziani PTB
Leopoldo Meyer PSB
Luiz Nishimori PSDB
Nelson Meurer PP
Rosane Ferreira PV PvPps
Total de Paraná 5
SANTA CATARINA
Celso Maldaner PMDB
Esperidião Amin PP
Onofre Santo Agostini PSD
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Ronaldo Benedet PMDB
Total de Santa Catarina 5
RIO GRANDE DO SUL
Alexandre Roso PSB
Danrlei De Deus Hinterholz PSD
Enio Bacci PDT
Giovani Cherini PDT
Jeronimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB
Renato Molling PP
Ronaldo Zulke PT
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul 10

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Manato) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 104 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
A Sra. Secretária procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
A SRA. BENEDITA DA SILVA, servindo como 2ª
Secretária, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
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III – EXPEDIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Ofício nº 24 /Plen

Dezembro de 2012

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio.
Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
Defiro. Publique-se.
Em 6-12-12. – Marco Maia, Presidente.

Brasília, 5 de dezembro de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Of. nº 607

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de comunicar que estarei fora de Brasília no período de -6-12-2012 a 9-12-12. Nesta oportunidade o
Vice-Líder, Bohn Gass ocupará interinamente a Liderança do Partido dos Trabalhadores.
Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Líder do PT.

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

Publique-se.
Em 6-12-12. – Marco Maia, Presidente.
Of. n° 170/GAB-LidPT
Brasília - DF, 5 de dezembro de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para indicar como membros titulares, para integrarem
a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 2.177, de 2011, que “altera as Leis nos
6.815, de 1980; 11.540, de 2007, e 12.309, de 2010.
Revoga as Leis nos 10.973, de 2004 e 8.010, de 1990”
os Deputados Sibá Machado (PT/AC), Newton Lima
(PT/SP), Edson Santos (PT/RJ) e Jorge Bittar (PT/RJ) e
como suplente, o Deputado Vanderlei Siraque (PT/SP).
Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto – PT/
SP, Líder do PT na Câmara dos Deputados.
Publique-se.
Em 6-12-12. – Marco Maia, Presidente.
Of. nº 1.019/2012/PSDB
Brasília, 6 de dezembro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Valdivino de Oliveira, como membro titular, para integrar a

Brasília, 6 de dezembro de 2012

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Renzo Braz
(PP/MG) como titular na Comissão Especial destinada
a debater a questão da atividade de transporte aéreo
de passageiros, em especial ao preço das passagens,
atraso nos vôos e tratamento dispensado aos clientes,
seja nos balcões das companhias, nos aeroportos e
nas aeronaves, em substituição à Deputada Iracema
Portela (PP/PI).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
Publique-se.
Em 6-12-12. – Marco Maia, Presidente.
Of. nº 608
Brasília, 6 de dezembro de 2012.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Afonso Hamm (PP/RS) E Roberto Balestra (PP/GO)
como titulares e os Deputados Roberto Brito (PP/
BA) e Toninho Pinheiro (PP/MG) como suplentes
na Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição no 368, de
2009, do Sr. Carlos Bezerra, 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”.
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
Publique-se.
Em 6-12-12. – Marco Maia, Presidente.
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Of. nº 609
Brasília, 6 de dezembro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Esperidião Amin (PP/SC) e José Linhares (PP/CE) como
titulares e a Deputada Cida Borghetti (PP/PR) e o Deputado Luiz Fernando Faria (PP/MG) como suplente na
Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em relação ao Fator Previdenciário.
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder do PP.
Publique-se.
Em 6-12-12. – Marco Maia, Presidente.
OF/LID/Nº 266/2012
Brasília, 5 de dezembro de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Indicação de membro titular para Comissão
Especial
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, de acordo com o princípio da proporcionalidade partidária, o meu nome para
ocupar a vaga de titular na Comissão Especial destinada
a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.177, de 2011,
do Sr. Bruno Araújo, que “altera as Leis nos 6.815, de
1980; 11.540, de 2007 e 12.309, de 2010. Revoga as
Leis nos 10.973, de 2004 e 8.010, de 1990” – PL217711.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV, PPS.
Publique-se.
Em 6-12-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 378/12
Brasília, 5 de dezembro de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília DF
Nesta
Assunto: Indicação de membro para Comissão Especial.
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Deputado João Ananias (PCdoB-CE), como titular, para
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compor a Comissão Especial destinada a debater a
questão da atividade de transporte aéreo de passageiros, em especial ao preço das passagens, atraso
nos vôos e tratamento dispensado aos clientes, seja
nos balcões das companhias, nos aeroportos e nas
aeronaves.
Respeitosamente, – Deputada Luciana Santos,
Líder.
Publique-se.
Em 6-12-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 190/2012 LID/PRB
Brasília, 5 de dezembro de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Indicação de membro para Comissão Especial.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Deputado Vitor Paulo (PRB-RJ) para membro titular da Comissão
Especial Destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em relação ao Fator Previdenciário”.
Atenciosamente, – Deputado Antônio Bulhões,
Líder do Partido Republicano Brasileiro – PRB.
Publique-se.
Em 6-12-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 220/2011 – GDMN
Brasília, 5 de dezembro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Federal Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que em decorrência de
minha posse no próximo dia 1º de Janeiro de 2013,
como Prefeito Municipal de Porto Velho, passo a Presidência da Frente Parlamentar em Defesa dos Servidores Administrativos do Serviço Público, instalada no
dia 29 de junho de 2011, no Auditório Freitas Nobre,
em cumprimento ao Ato da mesa nº 69/2005, a partir
desta data ao Deputado Chico Lopes – PC do B /CE.
Atenciosamente, – Mauro Nazif, Deputado Federal, PSB/RO.
Publique-se.
Em 6-12-12. – Marco Maia, Presidente.
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FRENTE PARLAMENTAR DO CONGRESSO
NACIONAL EM DEFESA DOS ANIMAIS
Of. nº 362/2012

Minha solidariedade aos familiares e também
ao País, por perder uma figura como Oscar Niemeyer.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado, Deputado.

Brasília, 6 de dezembro de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me
do presente para solicitar a especial atenção de Vossa Excelência, no sentido de alterar o nome da Frente
Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa dos
Animais, para Frente Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa dos Direitos Animais.
Na certeza de poder contar com a atenção de
Vossa Excelência ao presente pedido, antecipo os
meus agradecimentos.
Atenciosamente, – Deputado Ricardo Izar, Presidente.
Publique-se.
Em 6-12-12. – Marco Maia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero manifestar nossa solidariedade aos familiares de
Oscar Niemeyer, que fez sua caminhada pela terra,
um homem que trabalhou, que amava profundamente
o nosso País, a vida, que cuidava de não ter dinheiro para enriquecer, mas para ajudar as pessoas que
necessitavam, e aqueles que fizeram isso terão, com
certeza, o caminho do céu.
Também gostaria de registrar um artigo de autoria
de Leonardo Boff, teólogo, filósofo e escritor, publicado
em Adital – Notícias da América Latina e Caribe, intitulado O caminho como arquétipo. Ele mesmo é ateu,
mas Deus disse: “Não é aquele que diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que
faz a vontade do Pai”. E ele sempre fez o bem.
“Não há escapatória: temos que escolher que
caminho construir e como seguir por ele, sabendo que
‘viver é perigoso’”. (Guimarães Rosa). Mas nunca andamos sós. Multidões caminham conosco, solidárias no
mesmo destino, acompanhadas por alguém chamado
Emmanuel, Deus conosco, que é Jesus.
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ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
O caminho como arquétipo
Tenho especial fascínio por caminhos, especialmente caminhos de roça, que sobem penosamente a
montanha e desaparecem na curva da mata. Ou caminhos cobertos de folhas de outono, multicores e em
tardes mortiças, pelos quais andava nos meus tempos
de estudante, nos Alpes do sul da Alemanha. É que os
caminhos estão dentro de nós. E há que se perguntar
aos caminhos o porquê das distâncias, porquê, por vezes, são tortuosos, cansativos e difíceis de percorrer.
Eles guardam os segredos dos pés dos caminhantes,
o peso de sua tristeza, a leveza de sua alegria ao encontrar a pessoa amada.
O caminho constitui um dos arquétipos mais ancestrais da psiqué humana. O ser humano guarda a
memória de todo o caminho perseguido pelos 13,7 bilhões de anos do processo de evolução. Especialmente
guarda a memória de quando nossos antepassados
emergiram: o ramo dos vertebrados, a classe dos mamíferos, a ordem dos primatas, a família dos hominidas, o gênero homo, a espécie sapiens/demens atual.
Por causa desta incomensurável memória, o caminho humano apresenta-se tão complexo e, por vezes,
indecifrável. No caminho de cada pessoa trabalham
sempre milhões e milhões de experiências de caminhos passados e andados por infindáveis gerações. A
tarefa de cada um é prolongar este caminho e fazer o
seu caminho de tal forma que melhore e aprofunde o
caminho recebido, endireite o torto e legue aos futuros
caminhantes, um caminho enriquecido com sua pisada.
Sempre o caminho foi e continua sendo uma
experiência de rumo que indica a meta e, simultaneamente, ele é o meio pelo qual se alcança a meta. Sem
caminho nos sentimos perdidos, interior e exteriormente. Mergulhamos na escuridão e na confusão. Como
hoje, a humanidade, sem rumo e num voo cego, sem
bússola e estrelas a orientar as noites ameaçadoras.
Cada ser humano é homo viator, é um caminhante pelas estradas da vida. Como diz o poeta cantante
indígena argentino Atahulpa Yupanki, “o ser humano
é a Terra que caminha”. Não recebemos a existência
pronta. Devemos construí-la. E para isso importa rasgar
caminho, a partir e para além dos caminhos andados
que nos antecederam. Mesmo assim, o nosso caminho
pessoal e particular nunca é dado uma vez por todas.
Tem que ser construído com criatividade e destemor.
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Como diz o poeta espanhol António Machado: “caminhante, não há caminho, se faz caminho caminhando”.
Efetivamente, estamos sempre a caminho de
nós mesmos. Fundamentalmente, ou nos realizamos
ou nos perdemos. Por isso, há basicamente dois caminhos como diz o primeiro salmo da Bíblia: o caminho do justo e o caminho do ímpio, o caminho da luz
ou o caminho das trevas, o caminho do egoísmo ou
o caminho da solidariedade, o caminho do amor ou o
caminho da indiferença, o caminho da paz ou o caminho do conflito. Numa palavra: ou o caminho que leva
a um fim bom ou o caminho que leva a um abismo.
Mas prestemos a atenção: a condição humana
concreta é sempre a coexistência dos dois caminhos
e o entrecruzamento entre eles. No bom caminho se
esconde também o mau. No mau, o bom. Ambos atravessam nosso coração. Essa é o nosso drama que pode
se transformar em crise e até em tragédia.
Como é difícil separar totalmente o joio do trigo,
o bom do mau caminho, somos obrigados fazer uma
opção fundamental por um deles: pelo bom embora nos
custe renúncias e até nos traga desvantagens; mas pelo
menos nos dá a paz da consciência e a percepção de
fazermos o certo. E há os que optam pelo caminho do
mal: este é mais fácil, não impõe nenhum constrangimento, pois vale tudo contanto que traga vantagens.
Mas cobra um preço: a acusação da consciência e os
riscos de punições e até da eliminação.
Mas a opção fundamental confere a qualidade ética ao caminho humano. Se optamos pelo bom caminho,
não serão pequenos passos equivocados ou tropeços
que irão destruir o caminho e seu rumo. O que conta
realmente frente à consciência e diante d’Aquele que
a todos julga com justiça, é esta opção fundamental.
Por esta razão, a tendência dominante na teologia moral cristã é substituir a linguagem de pecado
venial ou mortal por outra mais adequada à unidade
do caminho humano: fidelidade ou infidelidade à opção fundamental. Não se há de isolar atos e julga-los
desconectados da opção fundamental. Trata-se de
captar a atitude básica e o projeto de fundo que se
traduz em atos e que unifica a direção da vida. Se esta
opta pelo bem, com constância e fidelidade, será ela
que conferirá maior ou menor bondade aos atos, não
obstante os altos e baixos que sempre ocorrem mas
que não chegam a destruir o caminho do bem. Este
vive no estado de graça. Mas há também os que optaram pelo caminho do mal. Por certo passarão pela
severa clínica de Deus caso acolherem misericórdia
de suas maldades.
Não há escapatória: temos que escolher que caminho construir e como seguir por ele, sabendo que
“viver é perigoso”(G. Rosa). Mas nunca andamos sós.
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Multidões caminham conosco, solidárias no mesmo
destino acompanhadas por Alguém chamado: ”Emanuel, Deus conosco”.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez, quero
tratar da situação da Vulcabras/azaleia, que ameaça
demitir 4 mil funcionários, com o fechamento de 12 unidades industriais nos Municípios de Itapetinga, Itororó,
Macarani, Caatiba, Firmino Alves e Itambé.
Ano passado, houve esse movimento, que mobilizou todos nós, sob a liderança do Governador Jaques
Wagner. Conseguimos o deferimento relativo ao ICMS,
recursos do Banco do Nordeste do Brasil e medidas
protecionistas da Presidenta Dilma contra a entrada no
Brasil de calçados chineses. E novamente a empresa
retorna com os mesmos argumentos.
Muitos estão atuando em favor da adoção de
medidas. O Governador está em Brasília. Queremos
uma posição do Governo Federal, no sentido de evitar
a entrada de calçados chineses, para mantermos aqui
os empregos e a indústria nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 2 dias
atrás, fiz pronunciamento no Congresso Nacional criticando o fechamento de fábricas da Azaleia na Bahia.
Hoje quero insistir sobre o que foi anunciado pela
direção da empresa Vulcabras/azaleia: o fechamento
de 12 unidades industriais nos Municípios de Itapetinga, ltororó, Macarani, Caatiba, Firmino Alves e ltambé.
Já entrei em contato com várias autoridades,
debatendo o assunto e buscando uma solução para o
problema. O Governador Jaques Wagner está tratando
do caso diretamente com a Presidenta Duma, e logo
teremos uma proposta.
A situação da empresa se deve à concorrência
desleal, com a produção de calçados chineses em condições que tornam impossível a competição. Seguramente, a mão de obra chinesa é submetida a condições
degradantes, semelhantes ao trabalho escravo, sem
nenhum direito trabalhista, com jornadas extensivas
de trabalho, sem pagamento de horas extras, e os salários são baixíssimos. Tudo isso configura o dumping
a que é submetida a indústria nacional.
Frente a esta situação, considero que o Governo brasileiro tem que tomar medidas enérgicas para
proteger nossa indústria e garantir o emprego dos
brasileiros – em nosso caso concreto, garantir o não
fechamento das fábricas na Bahia e a manutenção dos
postos de trabalho.
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Medidas de apoio, como empréstimos do Banco
do Nordeste, à empresa Vulcabras/azaleia foram tomadas neste ano. O Governo do Estado adotou medidas
de incentivo, e o Governo Federal criou instrumentos
de controle da importação chinesa.
No entanto, o problema continua. Já não temos
tempo para maiores debates e reuniões. O momento é
de firme decisão da Presidenta Dilma, instituindo novas
medidas concretas de proteção da indústria nacional.
Aproveito a ocasião para conclamar todos os
Parlamentares a se unirem nesta luta para defender
o emprego. Hoje a situação está crítica no Estado da
Bahia. Amanhã, fábricas podem ser fechadas em outros Estados, em Minas, no Rio Grande do Sul, em São
Paulo, em outros Estados do Nordeste.
Tenho confiança em que a nossa determinação
e a nossa união serão proveitosas e em que encontraremos a maneira correta de defender o emprego
dos brasileiros.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, o mundo
inteiro pranteia o desaparecimento de Oscar Niemeyer,
cuja genialidade fê-lo projetar, em suas miraculosas
pranchetas, uma cidade monumental, que haveria de
ser proclamada, anos depois, como Patrimônio Cultural da Humanidade.
Não poderia o Congresso Nacional iniciar as suas
tarefas de hoje sem homenagear, comovidamente, uma
figura estelar, que se destacou perante o mundo pelo
perfeccionismo de uma arquitetura concebida deslumbrantemente, a exemplo da Capital da República, cujo
traçado urbanístico foi compartilhado com Lúcio Costa,
numa duplicidade de encargos que se harmonizaram,
para gerar algo que postulara o grande Presidente Juscelino Kubitschek, inspirado no decantado sonho de
Dom Bosco, referenciado em todos os textos históricos
que relembram os primeiros momentos do despertar
de uma nova metrópole.
Prestes a completar 105 anos, ele ainda se dispunha a continuar dando vazão à sua invejável criatividade, sem desprezar sonhos que soube acalentar
fervorosamente, numa ânsia imperturbável, que nem
a doença seria capaz de frustrar.
Vindo a esta metrópole para dela despedir-se
simbolicamente, Niemeyer levará consigo a saudade
dos que permanecem no multifacetado das respectivas atribuições, como é o nosso caso, compondo o
Parlamento e buscando torná-lo palco de debate das
grandes decisões nacionais.
Seguidas vezes palmilhamos as rampas do Senado e da Câmara em momentos cruciais para os nossos
rumos como instituição em que se prega, sobretudo, a
defesa intransigente dos direitos de cidadania.
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E Oscar Niemeyer, como cidadão do mundo, continua sendo o fanal do nosso posicionamento, para guardar fidelidade aos ideais de democracia, que sempre
haverão de nortear a retilínea postura do Congresso
Nacional e dos demais Poderes da República.
O velho Oscar, guardião também das liberdades
públicas, parte para a Eternidade, no embalo de nossas esperanças – sempre foram as mais fagueiras – de
um País essencialmente mais justo e mais humano,
em que jamais se permita frustrarem‑se, entre nós, os
inapagáveis sentimentos de liberdade e justiça social.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT – RJ. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero também prestar grande homenagem
à memória de Oscar Niemeyer. Hoje amanhecemos
com uma perda enorme, mas o mundo tem ganhado nas suas linhas arquitetônicas, o que mostra que
o artista de grandes ideias deixa um grande legado
para esta Nação.
Ao amigo, ao companheiro Oscar Niemeyer, as
saudades nossas! Nunca vi um comunista tão cristão como esse. Manifesto, desta tribuna, o meu voto
de pesar aos seus familiares. Que sejam consolados.
Eu lhe agradeço, sobretudo, em nome da Assembleia de Deus do Leblon, no Rio de Janeiro, a qual recebeu desse homem o compromisso de ali fazer uma
planta arquitetônica para a construção de um templo,
que ainda não foi edificado, mas, por solicitação nossa, ele a fez, com muito carinho, com muito esmero.
Não discriminava, absolutamente, nenhuma religiosidade, apesar de ser um homem confesso de que
não professava nenhuma religião.
O mundo lamenta sua partida, nós a lamentamos.
A perda é enorme, mas fica para nós o aprendizado de
um homem que soube como ninguém ser muito maior
e ir muito além de suas ideias e de sua arte. Soube ser
gente, companheiro, amigo.
O nosso adeus a você, Oscar Niemeyer.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje,
amanhecemos com uma perda enorme, mas o mundo
tem ganhado nas suas linhas arquitetônicas, mostrando que o artista de grandes ideias deixa um grande
legado para esta Nação. Ao amigo, Oscar Niemeyer,
as saudades nossas. Faço, desta tribuna, meu voto de
pesar aos seus familiares. Que sejam consolados. Sobretudo agradeço, em nome da Assembleia de Deus
do Leblon, no Rio de Janeiro, a assistência, pois nos
atendeu prontamente quando precisamos de um projeto arquitetônico para a edificação do templo que ainda
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construiremos. Foi sempre muito solícito, tratando‑nos
com imenso carinho e esmero.
Nunca vi um comunista tão cristão quanto ele. Não
discriminava absolutamente nenhuma religiosidade.
Não professava ser cristão, mas, no entanto, emprestou sua arte e seus serviços a várias denominações.
Igrejas católicas, evangélicas e mesquitas. Tínhamos
por ele um grande respeito. Era uma pessoa simples,
humilde, de fácil acesso, apesar de toda a sua história
de vida, de sucesso, de notoriedade.
O último encontro que tivemos foi durante um
show a Chico Buarque. Ele estava lá, alegre como
sempre. Conversamos, tiramos fotos. Era um homem
de vida social, cultural, política. Lamento que, às vésperas de completar 105 anos, tenha falecido. Perdemos
um homem corajoso, criativo, apaixonado pelas artes,
inspirador, que fez muito sucesso no Brasil e no mundo.
Em sua história, diversas lembranças. Uma obra
de arte a céu aberto, retratada aqui, na Capital Federal, o Congresso Nacional foi o primeiro monumento a
ser construído. A Praça dos Três Poderes, o Palácio da
Alvorada, o Palácio do Planalto são algumas das grandes obras que compõem o cartão‑postal de Brasília.
Foi uma das mais importantes personalidades
que moraram no meu Estado do Rio de Janeiro, onde
também há belíssimas lembranças arquitetônicas: o
Sambódromo da Marquês de Sapucaí, o Hospital da
Lagoa, o edifício‑sede do Banco Boavista, a Casa de
Rui Barbosa, o Museu de Arte Contemporânea de
Niterói, o Centro do Cinema Brasileiro, a Biblioteca
Comunitária.
Oscar Niemeyer vai fazer muita falta, mas, sem
dúvida, será eternamente lembrado, por suas obras
e posições políticas no Brasil e no mundo. Com uma
alegria na forma de encarar a vida, esse grande gênio merece, sim, todas as homenagens. Um artista de
cunho e responsabilidade nacional, marco da arquitetura moderna. Deixa um legado, um aprendizado a
respeito da convivência de ideias plurais. Mesmo vivendo as contradições sociais, soube compreendê‑las.
É importante que haja sempre pessoas como
Oscar Niemeyer, que deixa a vida e entra na história,
dando a todos nós a convicção e a certeza de que
ele não esteve aqui apenas por estar, mas para ser
seguido. O mundo lamenta essa enorme perda, nós
a lamentamos. Mas fica para nós a lembrança de um
homem que soube como ninguém ser muito maior e ir
muito além de suas ideias e sua arte. Soube ser gente,
companheiro, amigo.
O nosso adeus a Oscar Niemeyer.
Descanse em paz.
Muito obrigada.
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O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR
– MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaríamos de encaminhar uma indicação na qual sugerimos ao Ministro Paulo Sérgio Passos que sejam
adotadas providências no sentido de incluir no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2 as obras
referentes à pavimentação da BR-174, nos seguintes
trechos: Porto Santo Antônio das Lendas à Cárceres,
68 quilômetros, e na Divisa de Rondônia/Mato Grosso
à Colniza, 550 quilômetros.
Solicito seja dado como lido o pronunciamento
que faço a respeito. Da mesma forma, quero entregar à
Mesa um relatório da Comissão Externa sobre a visita
à Gleba Suiá Missú, que vive hoje momento de conflito.
Inclusive hoje está determinado pela Justiça a
desintrusão, ou seja, a desocupação de uma área de
150 a 160 mil hectares onde vivem mais de 7 mil pessoas, onde há uma cidade instalada e já está o Exército, toda a Força Nacional, com tratores de esteira,
com pás carregadeiras, para derrubar as residências,
as casas, escolas construídas pelo poder público.
Então, estamos aqui, mais uma vez... Ontem já
estivemos com o Presidente Marco Maia, já estivemos
com o Ministro da Justiça e com a Ministra Gleisi, para
buscar uma solução pacífica.
Estamos aqui, de antemão, avisando que se essa
desintrusão acontecer, com certeza, haverá derramamento de sangue. Não é isso que a gente quer para o
nosso Estado, que é hoje o maior produtor de grãos,
o maior produtor de carnes, onde há mais de 320 mil
famílias assentadas pelo INCRA, e nenhum desses
assentamentos, até hoje, têm a documentação, têm
regularização.
O que o Estado de Mato Grosso quer é produzir.
E essas pessoas estão lá produzindo, gerando riquezas
e, infelizmente, uma situação como essa...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito bem, nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta
quarta-feira, encaminhei à Exma. Sra. Presidente da
República, Dilma Rousseff, e ao Exmo. Sr. Ministro dos
Transportes, Paulo Sérgio Passos, solicitação para que
as obras de pavimentação da BR-174, em Mato Grosso, sejam incluídas no PAC e acredito que a população
do meu Estado será beneficiada com mais essa ação
do Governo Federal.
Como todos sabem, Mato Grosso é campeão nacional de produção e produtividade no campo. Lidera
todos os índices quando se fala em produção de soja
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e algodão e tem o maior rebanho bovino do País. Com
isso, tem contribuído imensamente para equilibrar a
balança comercial do Brasil, além de colocar o País
em posição de reconhecimento internacional quando
se trata de adoção de novas tecnologias no campo
e no desenvolvimento de pesquisas. Somente esses
dados seriam suficientes para justificar qualquer ação
do Governo Federal na pavimentação de uma rodovia
naquele Estado.
Mas estamos apresentando outros argumentos
que, certamente, confirmarão a importância dessa obra
para o desenvolvimento de Mato Grosso. Essa rodovia é uma via estruturante, uma espinha dorsal para
a região noroeste, que hoje contribui para a produção
agrícola, incorporando novas áreas para a agricultura
e pecuária. Além disso, tem na extração da madeira
e minerais outro fator de fortalecimento da sua economia. E a rodovia pavimentada certamente dará um
novo impulso a toda a região, pois facilitará o escoamento da produção.
A BR-174 está numa região onde as poucas estradas asfaltadas são estaduais e onde a interligação
de cidades como Juruena, Castanheira, Juína e Aripuanã é fundamental para toda a população, facilitando o
escoamento de toda a produção e o acesso dos moradores a produtos que vêm do Sul e Sudeste do País.
Ao todo, serão 500 quilômetros de pavimentação,
desde a divisa de Rondônia a Mato Grosso, até o Município de Colniza. O projeto de engenharia do trecho
de Castanheira a Juruena já está pronto. Entre Juína
e Castanheira, a BR-1 já está asfaltada, numa obra do
Governo do Estado. E o trecho entre Juruena, Aripuanã e Colniza está em fase de elaboração do projeto
de engenharia – tarefa a cargo do Governo do Estado.
Além disso, desde a segunda-feira, técnicos do
Ministério dos Transportes, do Departamento Nacional
de lnfraestrutura de Transportes e Governo do Estado
estão no trecho fazendo o reconhecimento da região
e o levantamento de dados.
Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
ressaltar que a BR‑174 também tem um outro trecho
muito importante dentro de Mato Grosso. Trata-se dos
68 quilômetros que ligam Cáceres ao Porto de Santo
Antônio das Lendas. Esse porto está no Rio Paraguai
e será de fundamental importância para viabilizar a
Hidrovia Paraguai/Paraná. O problema é que a navegação entre Cáceres e o Porto de Santo Antônio das
Lendas é muito difícil, principalmente para navios de
grande calado. Com a pavimentação dessa rodovia, os
produtos a serem exportados pela hidrovia poderão ser
embarcados no Porto de Santo Antônio, o que significa
a viabilidade e otimização da Hidrovia Paraguai/Paraná
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nessa região, onde está uma Zona de Processamento
da Exportação.
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
acredito fielmente na aprovação desse projeto, na visão estratégica tanto da Presidente Dilma quanto do
Ministro dos Transportes, que, certamente, não deixarão de atender a mais essa reivindicação da população
de Mato Grosso.
Todos sabem o quanto a inclusão de uma obra
no PAC representa para a sua viabilidade. Temos lá em
Mato Grosso a BR-364/163, que há anos estava para
ser duplicada no trecho entre Rondonópolis e o Posto
Gil. Tanto o DNIT quanto a Polícia Rodoviária Federal
reconheciam ser esse um dos trechos mais complicados entre toda a malha rodoviária federal. Mas, apesar
disso, a obra não saía do papel. Durante muito tempo,
lutamos para que ela fosse incluída no PAC, e a obra
começa agora a se tornar realidade. Vários trechos já
estão duplicados, outros estão em fase de licitação e,
certamente, vamos inaugurá-Ia ainda no Governo Dilma.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
(O abaixo-assinado com assinaturas originais a
que se refere o Deputado Wellington Fagundes encontra-se na Coordenação de Arquivo do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados,
conforme Memorando nº 169, emitido pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação – art. 98, §
3º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.)
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP – SC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
faço este registro para homenagear uma catarinense,
que será homenageada também hoje à tarde. Refiro‑me
à Deputada Lígia Doutel de Andrade.
Foi a primeira Deputada Federal de Santa Catarina. Está entre essas quase duas centenas de Parlamentares cassados durante o período da revolução, do
regime de exceção. Eu não posso deixar de registrar
essa circunstância. Entre as catarinenses que primeiro representaram o nosso Estado na Assembleia está
Antonieta de Barros, professora, negra, irmã da minha
primeira professora, Leonor de Barros, e Lígia Doutel
de Andrade, que estará aqui hoje à tarde.
Hoje não poderei estar presente a esse evento.
Então, faço a minha homenagem a ela e ressalto seu
trabalho comunitário, como líder política e, acima de
tudo, como mulher que nobilitou a sociedade de Florianópolis e de Santa Catarina.
Muito obrigado.
O SR. CELSO MALDANER (PMDB – SC. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu quero me solidarizar com todos os Parlamentares que se manifestaram em relação ao nosso
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Oscar Niemeyer, o arquiteto que marcou história em
nosso País. É um orgulho registrar tudo o que ele fez
de bom para o povo brasileiro.
Eu quero ainda dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que acontecerá uma grande homenagem
hoje aos 173 Deputados cassados, cujos mandatos
serão devolvidos aos seus familiares. A propósito, 18
deles estarão presentes na sessão solene.
Por fim, Sr. Presidente, quero que seja considerado como lido um pronunciamento em que comunico
que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina realiza hoje sessão especial em homenagem ao Senador
Casildo Maldaner, meu irmão, com 50 anos de vida
pública, pela sua trajetória como Vereador, Deputado
Estadual, Deputado Federal, Governador e Senador.
Vamos prestigiá-lo nessa sessão especial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria
de registrar que os 50 anos de vida pública do meu irmão, o Senador Casildo Maldaner, Presidente de honra
do diretório catarinense do PMDB – serão festejados
nesta quinta‑feira, com sessão especial da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina.
A homenagem reforça o reconhecimento da trajetória de Casildo, que já foi Vereador, Líder da bancada estadual, Deputado Federal, Vice‑Governador e
Governador, além de Senador.
Natural de Tapera, no Rio Grande do Sul, Casildo migrou com nossos pais, Andréas e Érica, para o
oeste catarinense, onde iniciou a carreira política como
Vereador em Modelo. Foi Deputado Estadual a partir
de 1975, por dois mandatos, sendo Líder da bancada
do PMDB em 1981 e 1982. Foi eleito para a Câmara
dos Deputados e, mais tarde, para o Senado Federal.
Na condição de Vice-Governador, comandou o Estado
em 1990, após o falecimento do Governador Pedro Ivo
Campos. No ano passado, voltou ao Senado, na vaga
do atual Governador, Raimundo Colombo.
É uma honra e um orgulho ter um irmão mais
velho como o Casildo, que, além de ter‑me inspirado,
sempre desempenhou o papel de meu conselheiro.
Seu espírito realizador, sério e engajado é um exemplo não só para mim, mas para todos os que se dedicam a trabalhar em prol da população brasileira. Como
costumo dizer, a atividade política é um sacerdócio, e
deve ser desenvolvida com muito trabalho e amor. E
isso o Casildo faz como ninguém.
Muito obrigado.
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O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos em dezembro
de 2012, e algo vergonhoso ocorre nesta Casa: há 12
anos que uma medida provisória não é votada. Mas
para o Governo está muito bom.
A evasão de oficiais e praças está ocorrendo. Mais
de 200 capitães e tenentes, mais de 500 segundos‑sargentos e terceiros-sargentos estão indo embora por
causa dessa medida provisória que não é votada. São
12 anos já, e essa MP não é votada! É uma vergonha!
E aqui há gente que fala em democracia. Hoje vão
saudar muitos cassados por corrupção no passado e
outros tantos cassados porque apoiavam regimes que
nunca admitiram a liberdade em seu solo.
Esta é a Casa, realmente, não das contradições,
mas sim dos grandes equívocos, das grandes mentiras! Sou obrigado a dizer isto: é a Casa das grandes
mentiras. E uma mentira é a de que vivemos numa
democracia, considerando‑se que esta Casa está há
12 anos Casa sem votar uma medida provisória, o
que tantos malefícios tem causado aos integrantes
das Forças Armadas.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a atratividade de investimentos demonstra que
o Estado do Maranhão tornou-se uma opção segura
e estável para abrigar grandes empreendimentos. Petróleo, gás, indústrias, comércio e serviços são setores
em franca expansão no Maranhão.
Em reunião em São Luís, no dia 3 do mês em
curso, com a Governadora Roseana Sarney, com a
bancada federal e com autoridades locais, a Presidenta Dilma Rousseff confirmou a parceria institucional
entre o Governo Federal e o Governo do Maranhão,
envolvendo a iniciativa privada, com vista a grandes
realizações.
À época, o jornal eletrônico G1 destacou:
“O estande da Empresa Maranhense de
Administração Portuária (Emap) tem recebido
a visita de investidores de grandes empresas
nacionais e internacionais do setor de logística,
comércio exterior e transporte. Uma das oportunidades que estão despertando interesse é
na área de movimentação de contêiner, para
exportação ou importação, via Porto do Itaqui.”
Obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a
atratividade de investimentos demonstra que o Estado
do Maranhão tornou-se uma opção segura e estável
para abrigar grandes empreendimentos. Petróleo, gás,
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indústrias, comércio e serviços são setores em franca
expansão no Maranhão.
Em reunião em São Luís, no dia 3 de dezembro,
com a Governadora Roseana Sarney, com a bancada
federal e com autoridades locais, a Presidenta Dilma
Rousseff confirmou a parceria institucional entre o Governo Federal e o Governo do Maranhão, envolvendo
a iniciativa privada, com vista a grandes realizações.
Na constância do evento, foi inaugurado o Berço
100 e o alargamento do cais sul do Porto do Itaqui, investimento orçado em R$139,5 milhões. O empreendimento propicia um aumento de 5 milhões de toneladas
na capacidade anual de movimentação de cargas do
Porto do Itaqui. Estabelecendo um avanço significativo.
Outros investimentos complementares serão concretizados. Inclui o programa ampliação de modal ferroviário, instalação de indústrias, empresas e mudança
do eixo de exportação do agronegócio.
A estratégia incorpora o objetivo ambicioso e factível de colocar o Porto do Itaqui entre os dez portos mais
importantes do mundo em movimentação de volume.
Recentemente foi lançada a pedra fundamental
para a construção do Terminal de Grãos do Maranhão
– TEGRAM com recursos da iniciativa privada. A construção desse terminal cria as condições para que o Maranhão, por intermédio do Porto do Itaqui, qualifique‑se
para os desafios futuros quanto à exportação de grãos
para o restante do País e para o mundo.
A Presidenta Dilma vê na parceria público-privada
uma combinação adequada para vencer os desafios
da economia globalizada. Em seu discurso no Porto
do Itaqui a Presidenta assinalou:
“Os investimentos públicos e privados são
a chave para o nosso crescimento sustentável,
pois essa parceria entre o público e o privado
amplia a nossa capacidade de produzir, de escoar, de exportar e de importar. Traz inovação,
traz eficiência, gera emprego, gera renda, para
brasileiros e para brasileiras.”
Não é de hoje que as transformações no Maranhão vêm chamando a atenção de empresários e
investidores, nacionais e internacionais. Lembro aqui
matéria publicada na grande mídia sobre como os participantes da 18ª edição da Intermodal South America,
que aconteceu no Transamerica Expo Center, em São
Paulo, no mês de março deste ano, ficaram impressionados com a perspectiva de o Porto do Itaqui, em 20
anos, aumentar para 150 milhões de toneladas sua
movimentação de carga.
À época, o jornal eletrônico G1 destacou:
“O estande da Empresa Maranhense de
Administração Portuária (Emap) tem recebido
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a visita de investidores de grandes empresas
nacionais e internacionais do setor de logística,
comércio exterior e transporte. Uma das oportunidades que estão despertando interesse é
na área de movimentação de contêiner, para
exportação ou importação, via Porto do Itaqui.”
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o Maranhão vem desenvolvendo seu potencial natural
e hoje se encontra em condições de abrigar investimentos e realizações empresarias as mais diversas,
com ampla garantia de sucesso e repercussão positiva
para todo o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Brasil e o mundo
dormiram tristes ontem com a perda do grande Oscar
Niemeyer.
Incomparável mestre da arquitetura, Oscar Niemeyer parte às vésperas de completar 105 anos, deixando saudades e muitos ensinamentos. Tive o privilégio de conviver de perto com ele, desde o início da
década de 90, quando era Vereador em Porto Alegre
e o procurei para que ele fizesse um projeto de memorial para homenagear Luís Carlos Prestes, um ilustre
porto-alegrense.
O Memorial Luís Carlos Prestes hoje está em
construção e será, em breve, uma obra espetacular
de Niemeyer a embelezar o Sul do Brasil.
Quero, Sr. Presidente, enviar o meu abraço solidário à família. Oscar Niemeyer deixa uma lacuna
que não mais se preencherá, porque os gênios são
insubstituíveis.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Obrigado, nobre
Deputado Vieira da Cunha.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra o
Deputado Eudes Xavier, do PT do Ceará, por 1 minuto.
O SR. EUDES XAVIER (PT – CE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a presença
nesta Casa, no dia de ontem, do Presidente do Banco
do Nordeste do Brasil, Dr. Ari Joel, em reunião com a
bancada do Nordeste.
Quero dizer também da felicidade de ter na gestão
do Banco do Nordeste do Brasil hoje o mérito de carreira. As indicações acabaram e agora as concorrências
internas do banco são muito importantes para valorizar os funcionários de carreira e aqueles que querem
o bem e a saúde do Banco do Nordeste.
Entregamos ao Presidente do banco um documento que trata dos Municípios que não são caracterizados como do Semiárido, mas que estão sim, pela
sua realidade, dentro do Semiárido. Essa é uma ques-
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tão para ser debatida com o Ministério da Integração
e o Banco do Nordeste.
Também quero registrar um texto de um servidor
do DNOCS intitulado: A Saga contra a Seca Institucional. Eu peço a V.Exa., Sr. Presidente, que mande dar
publicidade nesta Casa a esses dois artigos.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado,
nobre Deputado. V.Exa. será atendido.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu discurso trata do Banco do Nordeste e das ações para
o Semiárido.
Inicialmente quero louvar a iniciativa recente do
Banco do Nordeste na seleção de seus gestores, em
diversos níveis, através da abertura de concorrência
para seus funcionários, e não mais por meio de indicações. Sabemos que medidas dessa natureza poderão
sempre ser aperfeiçoadas, mas reconhecemos que
poucos órgãos e empresas estatais têm esse tipo de
critério, baseado na meritrocracia, para a escolha de
seus gestores e técnicos. Ressalte-se que os bancos
públicos têm-se mostrado sensíveis na implementação de medidas que também apontam nesta direção.
O Dr. Nelson, presidente da Caixa Econômica, e o Dr.
Ari Joel, Presidente do Banco do Nordeste, podem
comprovar minhas afirmações.
A iniciativa citada é fundamental diante das adversidades e especificidades da nossa região, que exigem do Banco do Nordeste a escolha dos melhores
técnicos e gestores para a condução de suas políticas.
O Banco do Nordeste é um dos principais órgãos
de desenvolvimento regional, contudo seu capital não
espelha as necessidades de investimentos na região.
Nesse sentido, registramos a grande importância da
luta que a Associação dos Funcionários do Banco do
Nordeste (AFBNB) tem realizado para aumentar o capital do banco, e esperamos que o banco também se
aproxime do Congresso, para o melhor andamento da
pauta de fortalecimento da instituição.
Ademais, o Banco do Nordeste precisa atender
a região de forma adequada. Do Nordeste, conheço
principalmente o interior do Ceará. Mas sei que os outros Estados, exceto o Maranhão, não se diferenciam
em seus aspectos climáticos. No Ceará há diversos
Municípios cuja maior parte tem clima, vegetação e
economia típicas do Semiárido, porém não são considerados integrantes desse bioma. Caberiam algumas
indagações: por que, nos critérios de enquadramento,
não foram inseridos tais Municípios? Qual critério, por
exemplo, foi utilizado para não se considerar Amontada como pertencendo ao Semiárido? Por que a Serra
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do Félix é considerada fora do Semiárido, quando sua
maior parte é árida? Tenho pelo menos três solicitações, só do Ceará, de Municípios que estão reivindicando ser incluídos no Semiárido, a fim de contarem
com os benefícios e as políticas a que teriam acesso,
dadas as adversidades de suas condições climáticas
e socioeconômicas.
Também é preciso que a direção do Banco do
Nordeste aponte o projeto de desenvolvimento regional, e não enfatize apenas os resultados financeiros
das operações do banco. Sabemos do grande esforço
da instituição para a aplicação de bilhões de reais no
Nordeste, mas é necessário que esses investimentos
se traduzam em desenvolvimento econômico e, principalmente, na redução das disparidades regionais e
sociais. Desta forma, é importante o direcionamento
do Governo Dilma para que o banco priorize o atendimento a pequenos e microempreendedores.
Sabemos que a atual diretoria do Banco do Nordeste tem apontado para o crescimento do banco.
Nesse sentido, foram aprovadas a criação de mais
de 25 agências e a inauguração de agências em todos os Municípios com mais de 50 mil habitantes,
como desafio para os próximo anos. Entretanto, hoje
o Governo Federal tem proposto reestruturações com
“enxugamentos” em diversos órgãos federais. Assim,
precisamos saber o que a diretoria tem a propor para
o fortalecimento do Banco do Nordeste e do seu compromisso com o desenvolvimento regional.
Outro assunto, Sr. Presidente. Meu discurso trata do seguinte tema: DNOCS: a saga contra a seca
institucional.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em tempos
de seca, vivenciamos uma terrível seca institucional
que assola o Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas – DNOCS.
Que o DNOCS possui uma gama de serviços
prestados à população do Semiárido brasileiro é fato
inquestionável. Os números comprovam essa asserção.
O Açude Castanhão se ergue sobranceiro e imponente,
desafiando o solo rachado da Caatinga, promovendo
esperança no coração nordestino. Os 37 perímetros
irrigados transformam o cinza em verde, geram renda
e emprego, fazem florescer sorriso na face desse povo
trabalhador. A tilápia na mesa do sertanejo afasta o
fantasma da fome, transformando a miséria em mero
registro histórico de um passado triste – mas de um
futuro promissor – que esteve ao seu lado no campo
de guerra durante 103 anos.
Apesar de tudo, vivenciamos um momento inglório. O DNOCS, a despeito de tudo que fez, é esquecido pelas instâncias superiores do poder. Visto como
órgão ineficiente, é relegado a posições que não fa-
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zem jus ao conjunto de obras e expertise acumulada
durante um século. Lamentavelmente, a entidade foi
vítima de inescrupulosos que o utilizaram com finalidades escusas, manchando a sua imagem diante da
sociedade brasileira. Assim, o órgão sofre e definha
silenciosamente.
É triste ver o DNOCS ausente das mesas de
discussões sobre assuntos de sua especialidade. É
frustrante ver técnicos de significativo capital intelectual confinados em sua repartição por conta da erosão
institucional. O DNOCS precisa de renovação, e não
de extinção. O fortalecimento da instituição é, de longe, a medida mais racional, efetiva e econômica para
os cofres públicos.
Em tempos de severa seca, pergunto: aniquilar
o DNOCS por inanição é o que a sociedade brasileira
realmente quer? Sem a presença dos açudes federais
construídos e monitorados pelo órgão, como estaria
hoje a nossa capacidade de reserva hídrica? É conveniente apagar 103 anos de experiência acumulada
por um órgão que conhece de perto a realidade do
Semiárido? Faço essa pergunta a Maria, José e Francisco, a irrigantes, agricultores, piscicultores, ao povo
trabalhador.
Finalizo, como cidadão brasileiro, clamando socorro aos Congressistas da bancada nordestina. Não
podemos assistir a esta omissão absurda com a qual
nossa centenária autarquia tem sido tratada. O DNOCS
é nosso patrimônio. Nós acreditamos na força do povo
nordestino.
Muito obrigado.
O SR. JOSIAS GOMES (PT – BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, quero deixar registrado
nesta Casa discurso em que defendo a instalação do
campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul
da Bahia, onde hoje situa-se a CEPLAC, um importante equipamento público, situado entre as cidades de
Ilhéus e Itabuna, dispondo de áreas enormes, de cabeças pensantes. Portanto, nada mais justo que essa
universidade, que será um marco no desenvolvimento regional, possa ser instalada nessa importante via
de acesso às duas cidades mais importantes do sul e
extremo sul da Bahia.
Nesse sentido é que quero deixar registrado este
pronunciamento na manhã de hoje.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a criação
de outra universidade federal na Bahia entusiasma a
gente que orgulhosamente represento nesta Casa.
Ainda mais orgulhosos estão os que residem na região cacaueira, mais precisamente em Itabuna, uma
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vez que a instituição da qual falamos vai ter sua sede
nessa importante cidade, localizada no sul do Estado.
Sem dúvida alguma, a Universidade Federal do Sul da
Bahia vai engrandecer ainda mais a região imortalizada
por Jorge Amado. Vibra a nação grapiúna, com toda
a razão do mundo.
Ao se falar em nação grapiúna, importante se
torna a todos os que militam na política e têm base
na região pelejar diuturnamente para superar possíveis diferenças entre os Municípios que a compõem.
Às cidades de Itabuna e Ilhéus o futuro com certeza
reserva uma existência física cada vez mais próxima.
Distantes apenas 30 quilômetros uma da outra, as duas
estarão conurbadas, isto é, ligadas por edificações e
vida em comum, nos próximos 10 anos.
A conurbação de que estamos falando tem a ver
com as identidades econômicas e sociais que ligam
umbilicalmente Itabuna e Ilhéus, já, agora. As histórias
de uma e de outra cidade se confundem; suas lendas
e culturas, da mesma forma. De tal maneira que é
impossível contar a história da região cacaueira sem
que tenhamos que unir memórias de uma e de outra
cidade. O mais conhecido dos heróis culturais da nação grapiúna, o escritor Jorge Amado, confunde suas
origens nas duas cidades, para orgulho de ambas.
A conurbação em pauta, a unir definitivamente
Ilhéus e Itabuna, implica preparar o cenário daí resultante, a partir de agora. É a nossa geração responsável por políticas gerais e particulares que consolidem,
paulatinamente, essa união física, econômica e social,
definitiva. Cumpre superar uma fase econômica que já
rendeu muita glória e brilho, mas, também, muita ruína. Falo da quase dependência exclusiva, do ponto de
vista econômico, que a região manteve com respeito à
lavoura cacaueira, devastada pela vassoura‑de‑bruxa.
Essa economia de tipo exclusiva será substituída
por novas possibilidades, agora, a serem múltiplas e
diversificadas. Nesse particular é que devemos entender a criação da UFESBA, mas, também, o novo Porto Sul, o novo aeroporto, a Ferrovia Oeste-Leste, que
devem beneficiar a região como um todo. O peso de
todas essas iniciativas, somadas aos benefícios que
a natureza nos concedeu, deve pesar incomensuravelmente para o progresso futuro dessa conurbação
entre Itabuna e Ilhéus, que caminha a largos passos.
Pois bem, voltando à criação da Universidade
Federal do Sul da Bahia, é preciso levar seriamente
em conta a urgência de sua instalação. O problema
agora, em síntese, resume-se a solucionar o desafio
representado pela necessidade de se implementar a
universidade o mais rápido possível, em contraposição
às dificuldades de edificar suas instalações.
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É preciso levar em conta que uma instituição federal de ensino superior, quando nasce, nasce com pretensões de crescer. Cursos de graduação deverão ser
criados proximamente, assim como outros na área de
pós‑graduação. A extensão universitária e a pesquisa,
dois objetivos indissociáveis do ensino para qualquer
instituição universitária de caráter público, também
haverão de se firmar no processo de consolidação da
Universidade Federal do Sul da Bahia.
A solução possível – daí o nosso discurso, aqui,
no plenário da Câmara, agora – é a da utilização das
instalações físicas, inclusive laboratórios, de pesquisadores já em atividade, rodeadas de amplo terreno
absolutamente disponível, de pronto, da Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, o que pode
ser feito de forma ágil e imediata, para o funcionamento do campus. A Reitoria da UFESBA, evidentemente,
com os organismos centrais de administração, funcionaria na cidade de Itabuna, sede indeclinável da nova
instituição universitária. E o campus estaria situado a
apenas 6 quilômetros, justamente nas atuais instalações da CEPLAC.
A questão assim resolvida atende aos interesses
de Itabuna, primeiramente, e de toda a região cacaueira, por derradeiro, cuja população sonha em ver a nova
instituição implantada e funcionando, atendendo às
demandas por ensino superior de qualidade de toda
a nação grapiúna.
Esperar pela compra ou doação de terreno suficiente à instalação da universidade, incluindo‑se prédios
acadêmicos, e ao atendimento de sua futura ampliação é jogar para as calendas gregas o início do seu
funcionamento. Não é assunto para radicalizações infrutíferas e imobilizadoras, que certamente só podem
partir de quem joga com superados bairrismos. Mesmo
porque a maior beneficiada continuará sendo Itabuna.
Em resumo: para que a Universidade Federal do
Sul da Bahia comece a funcionar o mais rapidamente possível, com benefícios enormes para Itabuna e
região, convém que utilize a estrutura física da CEPLAC. A Reitoria, com toda a administração central da
UFESBA, funcionaria em Itabuna. Essa é a proposta,
cremos, que mais atende à urgência de que se reveste
a instalação da nova instituição.
Muito obrigado.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB – CE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, quero me solidarizar com
a família de Oscar Niemeyer, esse grande comunista
e grande arquiteto.
Brasília deve muito aos seus conhecimentos e a
sua dedicação. Lembro-me da versão de que Oscar
Niemeyer, quando Juscelino perguntou-lhe quanto
queria para projetar Brasília, apenas disse: ”Quero
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ser funcionário da NOVACAP.” Isso é ser brasileiro. É
o que pensa o País.
O SR. JAIR BOLSONARO – (Risos)
O SR. CHICO LOPES – Pode rir! Pode rir! Não
há um militar que tenha a competência de Oscar Niemeyer na História do Brasil. Portanto, pode rir.
Sr. Presidente, somos solidários com a família
de Oscar Niemeyer, esse grande brasileiro, patriota,
marxista, que colocou os seus conhecimentos a serviço do País.
Morreu aos 104 anos sem uma mancha em sua
biografia. Tudo em sua vida foi alegria e bem-estar
para o País.
O SR. CARLOS SOUZA (PSD – AM. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, o Ministro da Pesca, Marcelo Crivella, está fazendo um plano de investimentos
no setor pesqueiro no valor de 4,1 bilhões de reais.
Quero fazer um apelo a S.Exa. para que realmente
esses investimentos que serão feitos nesse setor tão
promissor cheguem ao meu Estado, Estado do Amazonas, principalmente para o setor da pesca familiar,
porque, infelizmente, ainda deixam muito a desejar os
investimentos feitos naquela região, na Amazônia, onde
existe a maior quantidade de água doce do mundo.
Com certeza, com grandes investimentos, seremos o
pré-sal da pesca no Brasil.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Darcy Ribeiro, um dos
maiores antropólogos e homens públicos deste País,
a certa altura, disse: “No século XXX, o único brasileiro
que será reconhecido será Oscar Niemeyer.” Ele não
disse isso à toa. É evidente que a obra, os traços de
Oscar Niemeyer merecem todas as referências possíveis. Mas não tenham dúvida de que o patrimônio,
o legado que ele nos deixa está, absolutamente, em
outra dimensão.
O arquiteto tem muito mais a função de estabelecer a conexão entre os desenhos, os traços e as pessoas que vão, de alguma maneira, admirar, usufruir e
participar de sua obra.
Oscar Niemeyer, que viveu no Rio de Janeiro,
mas é um brasileiro de marca maior, merece de todos
nós o respeito e a admiração.
A Catedral de Brasília, para mim, é a sua obra
mais marcante.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado,
nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Vamos começar agora o período das Breves Comunicações, em
que concedemos a palavra aos oradores inscritos por
3 minutos.
Pelo que vimos aqui, a grande maioria dos nossos
colegas falaram de Oscar Niemeyer, um brasileiro que
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muito nos orgulha. Para demonstrar nosso respeito por
esse grande brasileiro, gostaria que todos os colegas
ficassem de pé para fazermos 1 minuto de silêncio em
sua homenagem.
(O Plenário presta a homenagem solicitada.)
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a
palavra à nobre Deputada Iriny Lopes, do PT do Espírito Santo.
A SRA. IRINY LOPES (PT – ES. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
obviamente, minha primeira atenção se dirige à solidariedade a todos os brasileiros e brasileiras pela perda
desse cidadão internacional que foi Oscar Niemeyer,
que deixou a sua voz e a sua prancheta ontem, mas
o lugar que ocupa na história da arquitetura brasileira e internacional dificilmente será ocupado por outro
arquiteto.
Muito obrigado, Niemeyer, por todo o legado que
você nos deixa tanto na arquitetura quanto na política.
Sr. Presidente, hoje é dia 6 de dezembro, um dia
especial para as mulheres brasileiras. Eu tive a honra de
ver aprovado por esta Casa, pelo Senado e sancionado
pelo Presidente Lula o projeto de lei que marca o dia
6 de dezembro como o Dia Nacional do Laço Branco.
O Laço Branco é uma campanha internacional
feita por homens, não por mulheres, que levantam a
sua voz, movem-se, mobilizam-se em defesa das mulheres. A violência praticada contra a mulher atingiu
índices inaceitáveis para a civilização moderna, onde
os direitos das pessoas são reconhecidos.
No nosso País, infelizmente, há um considerável número de mulheres que são mortas anualmente
pelos seus companheiros, pelos seus namorados, por
homens que fazem parte de sua família. Portanto, não
estou aqui falando do crime difuso nem da violência
praticada nas ruas, estou falando dos crimes praticados intramuros, onde as mulheres deveriam estar
protegidas pelos seus familiares. O projeto, de minha
autoria, tem o objetivo de chamar a atenção não do
Estado, mas dos cidadãos.
Homens, mobilizem-se, resgatem essa dívida que
têm para com as mulheres. Não custa nada, dentro da
sua igreja, dentro da sua família, dentro do seu local
de trabalho, mobilizar-se pelo fim da violência contra
as mulheres. Por isso, estamos instando todos os Estados a organizarem os seus fóruns e os homens que
têm esse compromisso a ostentarem um laço branco.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. JUNJI ABE (PSD – SP. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
me somar a toda a população brasileira nas homena-
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gens a esse grande brasileiro, que extrapola os limites
da arquitetura para ser, verdadeiramente, a expressão,
a essência do ser humano: Oscar Niemeyer. Nossas
homenagens a esse grande brasileiro.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que, ao final das
minhas palavras, seja o meu discurso considerado
como lido no seu inteiro teor, inclusive pela extensão
e pelo significado deste momento muito vibrante no
qual a Presidenta Dilma Rousseff, atendendo aos
apelos das lideranças maiores da nossa agricultura,
vai reverter a triste situação da qual o Brasil acabou
praticamente sendo alvo, nos idos de 1990, quando
extinguiu a Empresa Brasileira de Assistência Técnica
e Extensão Rural.
Sou membro da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural desta
Casa; da Frente Parlamentar da Agropecuária; presido, com muita honra, a Frente Parlamentar Mista em
Defesa do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros; e sou
membro da Comissão de Assistência Técnica e Extensão Rural, que tem na Presidência o nobre Deputado,
mineiro de coração, brasileiro de grandeza, Zé Silva.
Portanto, peço a V.Exa. que faça o encaminhamento deste meu discurso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil
tarda na criação de uma empresa especializada em
assistência técnica e extensão rural. Os mini, pequenos
e médios produtores, além dos agricultores familiares,
são os que mais carecem do serviço.
Como Presidente da PRÓ-HORTI – Frente Parlamentar Mista em Defesa do Segmento de Hortifrutiflorigranjeiros, membro da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural desta
Casa, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária
– FPA e da Frente Parlamentar de Assistência Técnica
e Extensão Rural, que tem o nobre colega Deputado
Zé Silva, do PDT de Minas Gerais, como Presidente,
afirmo com veemência que as deficiências relacionadas à inclusão no campo se agravaram no País com
a extinção da EMBRATER – Empresa Brasileira de
Assistência Técnica e Extensão Rural.
A desastrada medida do Governo Collor de Mello
selou o sucateamento dos serviços prestados por agrônomos e extensionistas e massacrou os pequenos,
porque os grandes produtores têm estruturas próprias,
amparadas na grande escala de produção, com mercado calcado em preços internacionais.
O novo Presidente da EMBRAPA – Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Maurício Lopes,
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concorda que é necessário promover a inclusão no
campo. Trazer para o processo produtivo esse contingente enorme de produtores é um caminho inteligente e racional, que nós temos de perseguir da maneira
mais planejada e inteligente possível.
Esse novo órgão de assistência técnica e extensão rural precisa ser o braço da EMBRAPA no campo.
Os avanços têm de chegar aos produtores para que a
sociedade brasileira possa ser beneficiada.
Sr. Presidente, calcula-se que a produtividade
dos agropecuaristas que recebem suporte de pesquisadores triplica. No caso da agricultura familiar,
contudo, acredita-se que a pesquisa agrícola chega a
aumentar em até quatro vezes a produtividade. Isso
é comprovado!
O acesso do produtor às inovações que possibilitam o aumento da produtividade, levando-se em
consideração o uso racional dos recursos naturais,
humanos e materiais, só será realidade com o funcionamento de um bem estruturado órgão público de
assistência técnica e extensão rural, capaz de atuar
em sintonia com as instituições de pesquisa e demais
elos das cadeias produtivas.
Embora o Governo tenha implementado parcerias com Estados e Municípios, por meio da Política
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a
dificuldade está em articular melhor essa ação com o
programa de inovação tecnológica.
A planejada instituição tem o desafio de suprir as
necessidades de aproximadamente 85% dos 4,3 milhões de pequenos e microprodutores rurais do Brasil,
que amargam a completa falta de assistência técnica e
extensão rural, porque inexistem políticas públicas para
difusão de conhecimentos e os agricultores não dispõem de recursos próprios para contratar os serviços.
Dados do mais recente Censo Agropecuário, de
2006, mostram que o Brasil tinha 5,2 milhões de propriedades rurais, mas apenas 983 mil usavam alta tecnologia. A reversão desse quadro, com a democratização do acesso às informações, passa obrigatoriamente
pela criação de um órgão público especializado em
orientar os produtores e levar conhecimento ao campo. De toda renda agrícola daquele ano, 86% vieram
das cerca de 500 mil unidades produtivas dotadas de
tecnologias modernas.
Atendendo ao clamor de Parlamentares e lideranças rurais, a Presidente Dilma Rousseff havia anunciado, no ano passado, a decisão de criar uma instituição
pública específica para assistência técnica e extensão
rural. Esperamos que o Governo Federal efetive, o mais
breve possível, a reinstalação de um órgão especializado no setor. É a ferramenta necessária para garantir
a inclusão rural dos mais de 4 milhões de produtores.
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Eles estão sem acesso às técnicas, orientações e inovações que o País desenvolve, mas não faz chegar
até o campo.
Nossa expectativa é de que o Governo Federal
crie o órgão público ainda neste ano. A planejada instituição tem o desafio de suprir as necessidades de
aproximadamente 85% dos 4,3 milhões de pequenos
e microprodutores rurais do Brasil, que amargam a
completa falta de assistência técnica e extensão rural
porque inexistem políticas públicas para difusão de
conhecimentos e os agricultores não dispõem de recursos próprios para contratar os serviços.
A necessidade de utilização de modernas tecnologias na agropecuária já é latente e se tornará imprescindível a partir da vigência das restrições impostas pelo novo Código Florestal. A legislação limita – e
muito! – a ampliação das áreas de produção, forçando o produtor a adotar procedimentos para otimizar o
processo produtivo.
Então, Sr. Presidente, conclamo esta Casa e os
nobres colegas Deputados, neste Dia Nacional da
Extensão Rural, além das homenagens prestadas às
entidades executoras da assistência técnica e extensão rural do País, reconhecendo os relevantes e vitais
serviços prestados às famílias rurais, a reivindicar a
retomada desse serviço em favor da Nação brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a
palavra ao nobre Deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, por 3 minutos.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a evolução cibernética traz muitos
benefícios, mas também muitos males, entre eles os
crimes contra a dignidade e a vida humana. No dia 29
de novembro, participei de audiência publica da CPI
de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescente no Brasil.
Assustei-me quando me deparei com o avanço
da tecnologia em relação aos crimes cibernéticos e,
mais, com a facilidade e maldade do ser humano em
enganar adolescentes e jovens aliciando-os para a
prática de crimes como pornografia infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes.
Sabemos que a Internet é um enorme avanço
tecnológico e que muito contribui para as comunicações, a ciência, a cultura, a politica, a educação e o
comércio. Em poucos segundos, recebemos milhares
de informações que levaríamos meses para compilar
buscando em livros, revistas e jornais. Entretanto, nos
deparamos com o lado obscuro da web ao constatarmos a facilidade que a rede proporciona aos chamados
cibercriminosos, ou seja, aqueles que cometem crimes
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cibernéticos, como a exploração sexual de crianças e
adolescentes, pornografia infantil e pedofilia via Internet.
O conceito de crimes cibernéticos ou crimes de
informática serve para identificar essa nova revolução
criminosa advinda com a era da informática. O pior deles é a disseminação da exploração sexual infantil e a
pedofilia através da Internet. Num simples clicar, milhares de imagens surgem de todas as partes do mundo.
Sugiro que os profissionais do Direito, junto com
o Parlamento brasileiro, busquem respostas para os
novos desafios cibernéticos, pois o salto tecnológico
oriundo dessa revolução da informática é gigantesco
e tende a ser ainda maior.
Sr. Presidente, gostaria que fosse considerado
lido o inteiro teor deste pronunciamento, pedindo ainda que lhe seja dada a devida publicidade nos meios
de comunicação da Casa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a evolução cibernética traz muitos benefícios, mais também
muitos males, entre eles os crimes contra a dignidade
e a vida humana. No dia 29 de novembro, participei
de audiência publica da CPI da Exploração Sexual de
Crianças e Adolescente no Brasil.
Assustei-me quando me deparei com o avanço da
tecnologia em relação aos crimes cibernéticos e com
a facilidade e maldade do ser humano em enganar
adolescentes e jovens, aliciando-os para a prática de
crimes como pornografia infantil e exploração sexual
de crianças e adolescentes.
Sabemos que a Internet é um enorme avanço
tecnológico e que muito contribui para as comunicações, a ciência, a cultura, a politica, a educação e o
comercio. Em poucos segundos, recebemos milhares
de informações que levaríamos meses para compilar
buscando em livros, revistas e jornais.
Entretanto, nos deparamos com o lado obscuro da web ao constatarmos a facilidade que a rede
proporciona aos chamados cibercriminosos, ou seja,
aqueles que cometem os cibercrimes, como exploração
sexual de crianças e adolescentes, pornografia infantil
e pedofilia via internet.
O conceito de cibercrimes ou crimes de informática serve para identificar essa nova revolução criminosa advinha com a era da informática. O pior deles é a
disseminação da exploração sexual infantil e a pedofilia
através da internet. Num simples clicar, milhares de
imagens surgem de todas as partes do mundo e um
mercado ilegal se abre – o da violência sexual contra
crianças e adolescentes.
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Na legislação brasileira, o Estatuto da Criança e
do Adolescente, Lei nº 8.069, de 1990, estabelece, em
seu artigo 241, que fotografar ou publicar cena de sexo
explicito ou fotos pornográficas envolvendo crianças
e adolescentes é crime, sujeitando a pessoa à pena
de detenção de 6 meses a 2 anos de prisão e multa.
Entretanto, falta maior rigor para a punição, pois, ao
expor uma imagem dessa natureza na internet, veículo
que alcança o mundo todo com uma velocidade assustadora, o dano causado ganha uma proporção tão
grande que a pena imposta torna-se irrisória.
Existem casos em que advogados bem preparados conseguem livrar seus clientes acusados de pedofilia na rede, alegando que na internet não há publicação.
Por isso, devido ao fato de, na esfera penal, não ser
possível fazer analogia, a não ser in bonam partem, ou
seja, para beneficiar o agente, não há que se falar em
publicações da imagem pela internet, conforme ocorreu
no Rio de Janeiro, na chamada Operação Catedral I,
na qual o Promotor de Justiça Romero Lyra, que comandou as buscas e investigações, denunciou várias
pessoas acusadas de pedofilia na rede. Nenhum dos
denunciados nos últimos 2 anos por difusão de pornografia infantil eletrônica no País foi punido. A falta
de uma lei brasileira sobre crimes cibernéticos tornou
possível driblar o Estatuto da Criança e do Adolescente,
que tipifica como crime fotografar ou publicar cenas de
sexo explicito ou pornografia que envolvam menores.
A transmissão dessas imagens na rede via e-mail ou
em salas de bate-papo não corresponde a publicar e,
portanto, não é crime. Com esse argumento, todos
conseguiram habeas corpus facilmente.
O terror que assola nossas crianças não mede
as consequências emocionais por que elas passam.
São monstros que violentam os mais frágeis e amados
pequeninos do Brasil. As atrocidades são tão graves
que às vezes nos deparamos com torturas físicas e
espancamentos que levam à morte.
Temos que fazer e colocar em prática, com urgência, uma reforma da nossa legislação penal, criando
um novo ramo, denominado Direito Cibernético, para
regulamentar esses crimes e tornar o processo mais
rápido e eficaz, facilitando as investigações, o acesso aos provedores, bem como sua responsabilização
como coautores dos delitos.
O nosso Direito atual precisa muito de reforma,
principalmente na legislação penal, que data de 1940,
época em que jamais se imaginava chegar a um avanço tecnológico tão grande como o que representa atualmente a Internet.
Enfim, sugiro que os profissionais do Direito, junto
com o Parlamento brasileiro, busquem respostas aos
novos desafios cibernéticos, pois o salto tecnológico
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oriundo da revolução da informática é gigantesco, e
tende a ser ainda maior.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Mauro Benevides, por 3 minutos.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, num compromisso chancelado por
todas as lideranças partidárias, a Câmara iniciou ontem o grande debate em torno do projeto de reforma
política, com a indispensável chancela do Presidente
Marco Maia e o endosso explícito de todas as Lideranças, predispostas, agora, a tornar realidade uma
exigência imposta pela própria consciência democrática do povo brasileiro.
Ao Relator da proposição, Deputado Henrique
Fontana, coube a missão de detalhar os aspectos básicos da aguardada iniciativa, expondo os itens mais
relevantes e explicando cada um deles como fundamentais para o processo eleitoral situar-se dentro de
padrões éticos infestáveis.
O financiamento público de campanha exclusivo
tornou-se, sem discrepâncias, o aspecto mais relevante,
pondo fim à intromissão do poder econômico, sempre
apontado como descaracterizador da soberania popular.
No que concerne às listas, modificações foram
concebidas pelo representante gaúcho, espelhando-se
na sistemática belga, que ele detalhou didaticamente
para que os Parlamentares entendessem a inovação,
aplicada na Europa, com êxito comprovado, quanto à
legitimação dos aludidos mandatos.
Quanto à vedação das coligações nos pleitos
proporcionais, ele sustenta a impossibilidade de prosseguir a atual preceituação, o que nos permite vislumbrar inevitável reação das pequenas siglas, atentas a
uma alteração capaz de inviabilizar a existência legal
de tais agremiações.
Tudo indica que, na quarta-feira vindoura, discussão e votação serão, afinal, processadas, ensejando a
que a matéria venha a ser encaminhada à apreciação
do Senado Federal e, a seguir, submetida à sanção
da Presidente Dilma Rousseff, como seu trâmite final.
Conscientemente, esforcei-me por reivindicar a
manifestação deste Plenário sem mais procrastinações,
sob pena de o Parlamento experimentar desgaste diante da sociedade civil organizada.
Que venha o texto reformista, Sr. Presidente, em
uma linha de entendimento entre quantos integram
esta Casa, a fim de que não se desperdice mais um
ensejo decisivo para o aprimoramento de nosso sistema político‑eleitoral.
Portanto, Sr. Presidente, estamos confiantes em
que na quarta-feira o Plenário desta Casa haverá de
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decidir soberanamente sobre uma questão que se transformou em autêntica imposição da conjuntura nacional,
porque todos os segmentos da opinião pública já se
manifestaram, e isso se transformou em uma implícita imposição daqueles de quem somos mandatários
nesta Casa do povo.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a
palavra ao Deputado Jair Bolsonaro, por 3 minutos.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
lamentar a morte de Niemeyer. Sou cristão e, apesar
de ele ser ateu, peço a Deus que conforte a sua alma.
Quero também lembrar uma coisa importante.
Niemeyer sempre detestava o ângulo reto e o capitalismo, só que vivia não no metro quadrado mais caro
do Brasil, mas no metro quadrado mais caro do mundo;
e, quando sentia alguma depressão, ia a Paris tomar
o uísque mais caro.
Para dizer que não falo apenas dele, temos outros comunistas célebres em nosso País, como Chico Buarque. Os shows de Chico Buarque, um outro
comunista, no corrente ano, levando-se em conta os
preços cobrados em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Novo Hamburgo e Belo Horizonte,
o mais caro é exatamente no lugar mais pobre, Recife.
Outro comunista célebre em nosso País.
Outro também: Gil. O show de Stevie Wonder e
Gil no Imperator, num bairro pobre do Rio de Janeiro, o
Méier, custa 800 reais – mais do que 1 salário mínimo!
Outro comunista também muito importante em
nosso País: Lula. Família milionária! Lula não encontra
um general ou coronel que tenha enriquecido durante
os 20 anos do período militar.
E já que o sistema Globo está criticando os militares, mais uma vez, neste episódio do Niemeyer,
como no painel que está aqui do lado, quero reavivar
a memória do jornalista do O Globo. Manchete do O
Globo de 2 de abril de 1964: Ressurge a democracia.
Um editorial de Roberto Marinho.
Um pouco mais avante, só um pouquinho, outro editorial do O Globo, de capa, de 7 de outubro de
1984. Título: Julgamento da Revolução; em que começa Roberto Marinho: “Participamos da revolução
democrática de 1964 (...)”.
Para concluir, Sr. Presidente, daqui a pouco, vão
inaugurar nesta Casa um painel em homenagem aos
67 Deputados cassados por aquilo que se chama de
ditadura militar. A grande maioria foi cassada por corrupção! Outros tantos foram cassados porque queriam
impor ao nosso País um regime de ideologia que, nesses países que eles defendiam, não se admitia essa
liberdade em seu solo.
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Então, essa é a contradição – não digo nem
equívoco –, a grande mentira da democracia que nós
vivemos hoje em dia. E devemos a liberdade que hoje
temos aqui aos militares de 64.
Deus salve os militares e Deus tenha piedade da
alma deste comunista equivocado: Niemeyer!
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra à nobre Deputada Fátima Bezerra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RNº Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, incialmente, quero aqui me associar às homenagens que esta Casa,
o Brasil e o mundo fazem ao grande brasileiro Oscar
Niemeyer. Faço minhas as palavras da Presidenta Dilma, quando diz que a história de vida de Niemeyer não
cabe nas pranchetas, por tudo o que ele representou,
o gênio que ele era, o revolucionário que ele foi.
Valeu, Oscar Niemeyer!
Quero aqui também, Sr. Presidente, neste momento, saudar a Deputada Luiza Erundina, Presidenta
da Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça
da nossa Casa, que, inclusive, vai estar em Natal no
próximo dia 14. Quero saudar a Deputada Luiza Erundina pela brilhante iniciativa que teve de propor sessão
solene, a ser realizada hoje, quando teremos aqui o
lançamento de um livro e a inauguração de uma exposição que marca, exatamente hoje, na Câmara dos
Deputados, a devolução simbólica dos mandatos aos
173 Deputados cassados pela ditadura.
Dos 28 que estão vivos, 18 vão estar aqui hoje
– repito – na cerimônia de devolução simbólica dos
mandatos aos 173 Deputados cassados pela ditadura.
Como diz a Deputada Luiza Erundina, essa cerimônia, além de ser uma reparação histórica, serve
de alerta às novas gerações para que fatos como o
arbítrio, a tortura e o fechamento do Congresso nunca
mais se repitam no Brasil.
Por fim, Sr. Presidente, Deputado Manato, quero
dar conhecimento de uma nota pública que o Fórum Nacional de Educação divulgou nesta última quarta-feira.
Eu represento a Comissão de Educação e Cultura
no Fórum Nacional de Educação. E de que trata essa
nota? Trata exatamente de convocar o Governo e a sociedade para, utilizando-se de suas prerrogativas, lutar
pela busca de uma alternativa para que possa garantir
que os recursos obtidos com os royalties do petróleo
sejam destinados à efetivação do direito à educação.
A educação nacional aguarda uma solução afirmativa, que torne possível o sonho que o Brasil persegue de romper com a história de injustiça social com
importantes segmentos da nossa população.
Cem por cento dos royalties para a educação já!
O SR. HELENO SILVA (PRB – SE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a falta de
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conhecimento da realidade por parte do Exército, que
distribui água, na Operação Pipa, em Sergipe e em
outros Estado do Nordeste.
Para V.Exa. ter uma ideia, Sr. Presidente, a responsabilidade é do Ministério da Integração Nacional.
Existe uma quantidade de litros diários. Só se pode
distribuir água para o consumo humano, mas nós sabemos que a economia no Nordeste, especialmente
nos Estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, está pautada, muitas vezes, na pecuária.
Então, grande é o sofrimento dos agricultores
do sertão do Semiárido. Eles recebem água mas, ao
mesmo tempo, o Exército Brasileiro diz: “Para os animais, não”. É como se dissesse: “Morram. Fiquem
mais pobres”.
Quero manifestar aqui, com tristeza, essa situação.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condição de
representante de Minas Gerais, quero prestar uma
homenagem a Oscar Niemeyer, esse grande arquiteto
que tanto honra o Brasil, que deixou em Minas Gerais
marcas fundamentais na arquitetura da Pampulha,
quando Juscelino Kubistchek ainda era Prefeito de
Belo Horizonte.
Niemeyer é o grande responsável pela beleza
arquitetônica de Brasília. E continua tendo a sua vida
ligada ao meu Estado, com a recente inauguração da
Cidade Administrativa pelo Governador Aécio Neves.
De maneira que trago esta homenagem de Minas
Gerais a Oscar Niemeyer, que faleceu ontem e deixou
esse grande legado para a arquitetura mundial.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Está feito o registro, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Chico Lopes, por 3 minutos.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB – CE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma
declaração pública. O meu antecessor quis implicar
conosco, dizendo que nós comunistas temos alguma
coisa contra as Forças Armadas. Pelo contrário. Nós
as respeitamos e fazemos tudo em defesa delas. Agora, quanto a querer desconhecer a história do Brasil,
a ignorância fica a cargo de cada um.
Sr. Presidente, a manchete do nosso jornal – é a
primeira vez que eu vou emitir a minha opinião – geralmente não corresponde à realidade dos fatos: Líderes
chegam a um consenso. Não foi a maioria, porque nós
do PCdoB – desde o primeiro momento... E nós agradecemos de público ao Deputado Mauro Benevides,
que sempre nos tem ajudado nesse sentido.
Nas eleições municipais os partidos que não são
grandes, como eles do PT gostariam, fizeram prefei-
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tos, fizeram uma quantidade de vereadores. E há lugar
no Brasil em que o PT sozinho não faz um vereador.
Segundo a nossa linha de raciocínio, se não é
proibido, por que agora nós vamos proibir? Nós do
PCdoB somos obrigados a fazer aliança com partidos
com os quais não temos nenhuma afinidade política e
ideológica e vice-versa? Isso é como casamento. Eu
sou obrigado a casar? Não. Somos livres.
Eu queria saber o porquê dessa preocupação
dos partidos grandes em querer transformar os partidos políticos do Brasil como os dos Estados Unidos,
onde há uma série de partidos, mas só dois disputam
a Presidência. Por outro lado, se eles são contra as
coligações proporcionais, por que não são contra na
majoritária? Eu posso na majoritária, mas não nas
proporcionais.
Os países têm confederações. Na Europa, faz-se
aliança. A inovação daqui é restringir a democracia.
Portanto, fazemos um apelo a todos os presidentes de partidos no sentido de fazer uma reflexão. No
lugar de avançar com a democracia, queremos restringir. O PCdoB tem 90 anos de existência, faz parte
da história do Brasil nos momentos difíceis e também
nos bons momentos da democracia. Portanto, o nosso protesto.
Vamos tentar até o fim dizer que não concordamos com esse ato de tirar as coligações. O DEM é
contra o fim das coligações, porque sabemos das necessidades e conhecemos este País, e não Deputado
de Estado grande que não tem tanta dificuldade como
têm os Estados pequenos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
É o nosso protesto.
Durante o discurso do Sr. Chico Lopes,
o Sr. Manato, 2º Suplente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio
Oliveira, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, para uma breve intervenção, ao Deputado Domingos Dutra, que disporá de 1 minuto.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condição de
Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta
Casa, quero me associar a todos os brasileiros nas
homenagens ao nosso companheiro Oscar Niemeyer.
O Brasil está triste e, com certeza, ficou mais
pobre com essa partida. Niemeyer foi um gênio da arquitetura; projetou não apenas Brasília, mas espalhou
sua inteligência por vários lugares do País e do mundo, como a França, a Argélia e outros tantos países.
Hoje à tarde a Comissão de Direitos Humanos e
a Comissão da Memória, Verdade e Justiça irão devol-
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ver simbolicamente neste plenário o mandato de todos
os Deputados e Deputadas que foram cassados. Essa
sessão solene de hoje à tarde também servirá para
prestar uma homenagem a Oscar Niemeyer por tudo
o que fez pelo Brasil e pelo mundo.
Que Deus acolha esse grande comunista!
O SR. PINTO ITAMARATY (PSDB – MA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria dar com
lido discurso em que falo de iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, que lançou uma campanha
pela paz e contra a violência em todo o País.
Estamos nos irmanando a essa campanha. Nós
participamos, no dia 25 de novembro, de uma grande
caminhada em São Luís com as entidades envolvidas.
De certa forma, isso visa conscientizar a sociedade brasileira, na intenção de reduzir a criminalidade.
Por isso, o Ministério Público criou esta campanha e diz: “Conte até 10 para não cometer um crime”.
Eram estas as minhas colocações. As demais explicações estão em nosso discurso, que eu peço seja
registrado, na íntegra, nos Anais desta Casa.
Obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a violência está entre os principais problemas da sociedade
e, além de custos intangíveis, apresenta grandes despesas econômicas. O Brasil gasta mais de 5% do PIB
(Produto Interno Bruto), que é a soma de todas as riquezas produzidas, para enfrentar esse problema social.
De acordo com o Mapa da Violência 2012, divulgado pelo Ministério da Justiça, foram registrados
49.932 homicídios no Brasil em 2010. O número representa média de 26,2 assassinatos para cada grupo de
100 mil habitantes, o que coloca o País entre os mais
violentos do mundo.
Segundo levantamento do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), entre 2011 e 2012, os homicídios por impulso e por motivo fútil representaram
entre 25% a 80% dos crimes cometidos, dependendo
do Estado.
Fica evidente, portanto, os altíssimos índices
de crimes por motivos banais, como briga de trânsito, entre torcidas rivais, entre marido e mulher, dentre
tantas outras.
Por isso se torna tão importante a Campanha
Conte até 10, que tem o foco de conscientizar a população para evitar atitudes e reações contra a vida
em situações de conflito.
A Campanha, lançada pelo Ministério Público,
traz lutadores famosos do MMA, como Anderson Silva e Júnior Cigano, e os judocas campeões olímpicos
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Sarah Menezes e Leandro Guilheiro. A ideia é plantar
a semente da tolerância, do diálogo e da compreensão.
Quantos homicídios ocorrem em função da banalização da violência, da falta de tolerância, da ação
impensada no momento da raiva? E quantos poderiam ser evitados? São casos, na maioria das vezes,
de pessoas que nunca haviam matado, que perdem o
controle emocional numa situação de conflito e acabam por cometer o crime.
Para citar apenas o Maranhão, a taxa de violência
cresceu 11,2% em 12 meses. A média de assassinatos no Estado atingiu a marca de 43,1 a cada grupo
de 100 mil habitantes.
No final do mês de novembro, no dia 25, tive a
honra de participar de uma caminhada contra a violência e participarei sempre de caminhadas e ações
que promovam a cultura de paz, que visem reduzir
homicídios e combater as agressões contra a mulher
e a banalização da violência.
Assim, venho parabenizar a organização nacional
e regional da campanha. Cito um dos seus atuantes
coordenadores, o Promotor de Justiça Cláudio Cabral
Marques.
Reafirmo, portanto, minha parceria nessa luta.
Contem sempre comigo para a disseminação da cultura da tolerância, da paz e nas campanhas de valorização da vida.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa.
que dê como lido pronunciamento sobre entrada nesta
Casa da Proposta de Emenda à Constituição nº 223,
de 2012, que altera o art. 228 da Constituição Federal,
propondo a redução da maioridade penal.
É claro que já existem muitas matérias nesse
sentido. Atualmente, o referido artigo da Carta Magna
estabelece que a maioridade penal é de 18 anos, destacando que são penalmente imputáveis os menores de
16 anos. E nós queremos mudar isso, haja vista que,
de acordo com as estatísticas, hoje os menores de 16
a 18 anos praticam muitos crimes. Por isso fizemos
esse pleito para mudar esse artigo da Constituição.
Evidentemente, respeito aqueles que têm opinião contrária. Mas queremos diminuir a idade penal
para 16 anos.
Obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro
nesta oportunidade que dei entrada nesta Casa na
Proposta de Emenda à Constituição nº 223, de 2012,
que dispõe sobre alteração do art. 228 da Constituição
Federal, propondo a redução da maioridade penal.
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Atualmente, o referido artigo da Carta Magna estabelece que a maioridade penal é de 18 anos, destacando que são penalmente inimputáveis os menores
de 16 anos, sujeitos às normas da legislação especial.
Em outras palavras, maioridade penal é a idade que o
jovem passa a responder por seus atos.
De acordo com a legislação brasileira, um menor
que comete crime não pode ficar mais que 3 anos internado, cumprindo medidas socioeducativas. Assim,
o mesmo instrumento jurídico define tratamento diferenciado daquele aplicado ao adulto, o que é perfeitamente lógico.
Diferentemente do que acontece em outros países, como Estados Unidos e Inglaterra, não há idade
mínima para aplicação de penas, pois o critério levado
em conta é a índole do criminoso. Em Portugal e na
Argentina, por exemplo, o jovem atinge a maioridade
penal aos 16 anos. Na Alemanha, a idade limite é de
14 anos, e na Índia, 7 anos.
Como o número de crimes violentos cometidos
por adolescentes vem crescendo assustadoramente, a sociedade brasileira clama por medida urgente,
sugerindo mudança na Constituição Federal, usando
como argumento principal diversos artigos do Código Penal. São eles: o de número 1.517, permite uma
pessoa a se casar a partir dos 16 anos de idade com
autorização dos pais; o art. 5º prevê a possibilidade
de emancipação a partir dos 16 anos, podendo, dessa forma, exprimir sua vontade para a realização de
negócios jurídicos; a Constituição Federal, no art. 7º,
inciso XXXIII, possibilita o trabalho para a pessoa a
partir dos 16 anos de idade, e a partir de 14 anos na
condição de aprendiz, e, por fim, a Constituição da
República, no art. 14, inciso II, §1º, alínea c, permite
o voto a partir dos 16 anos.
Portanto, Sr. Presidente, se uma pessoa menor
de 18 anos pode trabalhar, contratar, casar e votar, por
que não responder criminalmente?
Esse é um anseio da população brasileira que
nós, representantes do povo, precisamos atender.
Redução da maioridade penal já!
Muito obrigado.
O SR. SILAS CÂMARA (PSD – AM. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um registro
importante. O Conselho de Líderes deliberou que, na
próxima semana, votaremos aqui requerimento de urgência para vir a plenário e ser votado o projeto que
retira a famigerada tarifa telefônica mensal.
Todos os brasileiros já começam o mês devendo
50 reais às empresas de telefonia, que prestam um
péssimo serviço ao Brasil e cobram as tarifas mais
caras do mundo.
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Na nossa região, no Estado do Amazonas, por
exemplo, parece que eles resolveram caprichar na imperfeição e no desastre tecnológico da qualidade dos
serviços de telefonia.
Este é um registro importante. Ganha o Brasil e
ganha esta Casa votando matéria tão importante como
essa, Sr. Presidente.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM – PE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sinto-me no dever de ocupar esta tribuna
para comentar algumas ocorrências que se passam
no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social e
particularmente no seu Conselho Nacional de Desenvolvimento Social, ao qual incumbe distribuir (ou não)
certificados de filantropia.
Fomos surpreendidos, agora, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, com a suspensão dos certificados de
filantropia dos Centros de Integração Empresa-Escola
(CIEEs) dos Estados do Paraná, Santa Catarina, São
Paulo e Rio de Janeiro, prenúncio de decisões que
certamente abrangerão as demais entidades brasileiras que promovem, há quase 50 anos, uma ação meritória de estágios para os nossos jovens estudantes.
Entende o mencionado Conselho, de forma rigorosamente equivocada e inconstitucional, que os estágios
não representam assistência social, razão pela qual
não devem mais ser considerados dignos de merecer
a atribuição dos CEBAS referidos. Ora, trata-se de um
erro elementar, pois na Constituição da República, art.
203, define-se claramente que preparar os estudantes
para o mundo do trabalho representa inequivocamente
uma ação de assistência social.
O que fazem os CIEEs, entidades filantrópicas
de larga tradição nacional? Exatamente isso, já tendo
preparado para o primeiro emprego nada menos de 11
milhões de jovens brasileiros, o que representa um fato
notável e digno do mais amplo apoio das autoridades
públicas, que teoricamente cuidam desse tipo de assistência, para evitar o desemprego e os descaminhos
comuns na faixa etária concernente (12 aos 24 anos,
de preferência). Se o Ministério do Desenvolvimento
Social cuida do combate à fome e à miséria, deveria
ser o primeiro a facilitar a vida de instituições beneméritas que se debruçam sobre o assunto, já que é sabido
não ser possível ao Governo, ele sozinho, enfrentar o
vulto desses desafios.
A Constituição de 1988 deixou claro que “são
entidades filantrópicas as que promovem a integração dos jovens no mercado de trabalho”. Trata-se do
art. 203, inciso V. Isso leva a concluir que o Centro de
Integração Empresa‑Escola...
(O microfone é desligado.)
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra à ilustre Deputada Luci Choinacki, do
PT de Santa Catarina. S.Exa. dispõe de 3 minutos na
tribuna.
O SR. MENDONÇA FILHO – Deixe-me concluir
o discurso. Peço 1 minuto a mais só para concluir. Presidente Inocêncio, só para concluir, 1 minuto a mais.
A SRA. LUCI CHOINACKI – Sr. Presidente...
O SR. MENDONÇA FILHO – Só para concluir.
Peço permissão a minha colega.
A SRA. LUCI CHOINACKI – Eu permito desde
que os 3 minutos sejam garantidos, Presidente. Eu sou
generosa. Pode conceder.
O SR. MENDONÇA FILHO – Só para concluir.
Eu quero aqui enfatizar a necessidade de o Ministério
do Desenvolvimento Social reavaliar, rever essa decisão que está penalizando, de forma extremamente
negativa, os Centros de Integração Empresa-Escola.
Sabemos que um dos desafios mais importantes que
o País enfrenta é justamente preparar o jovem para o
primeiro emprego, preparar o jovem para o mercado
de trabalho. Infelizmente, o que se assiste no âmbito
do Ministério do Desenvolvimento Social é justamente
uma ação que atrapalha essa iniciativa que existe no
País há mais de 50 anos.
Então, o apelo que deixo consignado aqui no
plenário da Câmara dos Deputados é no sentido de
reavaliarmos essa posição, através do Conselho Nacional de Assistência Social, e redirecioná-lo no sentido de valorizar o trabalho dos CIEEs em todo o País.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sinto-me
no dever de ocupar esta tribuna para comentar algumas
ocorrências que se passam no âmbito do Ministério
do Desenvolvimento Social e particularmente no seu
Conselho Nacional de Desenvolvimento Social, ao qual
incumbe distribuir (ou não) certificados de filantropia.
Fomos surpreendidos, agora, com a suspensão
dos certificados de filantropia dos Centros de Integração Empresa-Escola (CIEEs) dos Estados do Paraná,
Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, prenúncio
de decisões que certamente abrangerão as demais
entidades brasileiras que promovem, há quase 50
anos, uma ação meritória de estágios para os nossos
jovens estudantes.
Entende o mencionado Conselho, de forma rigorosamente equivocada e inconstitucional, que os estágios
não representam assistência social, razão pela qual
não devem mais ser considerados dignos de merecer
a atribuição dos CEBAS referidos. Ora, trata-se de um

42576 Sexta-feira 07

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

erro elementar, pois na Constituição da República, art.
203, define-se claramente que preparar os estudantes
para o mundo do trabalho representa inequivocamente
uma ação de assistência social.
O que fazem os CIEEs, entidades filantrópicas de
larga tradicional nacional? Exatamente isso, já tendo
preparado para o primeiro emprego nada menos de 11
milhões de jovens brasileiros, o que representa um fato
notável e digno de mais amplo apoio das autoridades
públicas, que teoricamente cuidam desse tipo de assistência, para evitar o desemprego e os descaminhos
comuns na faixa etária concernente (12 aos 24 anos,
de preferência). Se o MDS cuida do combate à fome
e à miséria, deveria ser o primeiro a facilitar a vida de
instituições beneméritas que se debruçam sobre o assunto, já que é sabido não ser possível ao Governo,
ele sozinho, enfrentar o vulto desses desafios.
A Constituição de 1988 deixou claro que “são
entidades filantrópicas as que promovem a integração
dos jovens no mercado de trabalho”. Trata-se do art.
203 inciso V. Isso leva a concluir que o Centro de Integração Empresa‑Escola assegura emprego (muitas
vezes o primeiro) a milhões de jovens e desenvolve
um ostensivo trabalho de assistência social, valendo-se da educação como meio para realizar sua missão.
A Lei Orgânica da Assistência Social, que é complementar, desde 1993 estabeleceu que se faz assistência social também através da proteção à família,
à infância, à adolescência e à velhice, enfatizando o
amparo a carentes e a promoção da integração ao mercado de trabalho. É a missão principal do CIEE, quando exercita a sua política de estágios bem-sucedidos.
Como afirma o Presidente Nacional do CIEE, Ruy
Altenfelder, “essa prática é adotada pelo CIEE, com a
análise regular do perfil do estudante beneficiário e a
constatação de que o maior percentual de jovens incluídos em programas de estágio que patrocina está
entre as famílias com vulnerabilidades ou carências,
ou seja, pertencem ao segmento da população que é
alvo da Política Nacional de Assistência Social”.
No Rio de Janeiro, a orientação não é diferente. As ações têm nítida conotação de assistência social, como nos serviços de convivência e intervenção
(medida da inserção no mercado de trabalho) e na
manutenção de projetos como os convênios com as
comunidades de Vila Kennedy e Complexo do Alemão
(Cine Brasil), além de outros como a Unicirco (cursos
comportamentais para jovens carentes e formação
de artistas circenses), Fábrica Verde (cursos de informática), Comitê para Democratização da Informática
– CDI e Fundação CESGRANRIO, para apoio às atividades do Projeto Apostando no Futuro, destinado à
população carente.
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Para fortalecer ainda mais esse convencimento,
há uma preocupação permanente com a assistência
a alunos deficientes físicos, envolvendo o trabalho de
absorção do maior número deles em atividades compatíveis com as suas possibilidades laborais. Deve-se
assinalar que tudo isso é feito sem a participação de
fundos governamentais (cofres públicos). Se não é
assistência social, o que seria?
Por tudo isso, Sr. Presidente, não se pode compreender o comportamento restritivo do Conselho Nacional de Assistência Social. Negar o Certificado de
Filantropia ao CIEE é uma violência inominável, que
deve motivar uma ação da Presidente Dilma Rousseff
no sentido de reparar essa injustiça.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra à ilustre Deputada Luci Choinacki, do
PT de Santa Catarina, por 3 minutos.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT – SC. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
primeiro quero deixar a minha homenagem a Oscar
Niemeyer, um líder na arquitetura não só no Brasil,
mas também no mundo.
Como sou uma mulher de fé, peço que ele tenha
um lugarzinho muito seguro, muito feliz e que ajude a
iluminar cada casa popular, para que tenha um pouco
de amor; que aquela arquitetura que é feita em grandes cidades seja feita para os pobres deste Brasil e
do mundo.
Hoje quero também manifestar aqui a minha solidariedade à Presidente da República, Dilma Rousseff,
por sua coragem e determinação de ser uma Presidente
que honra o País, que honra o seu povo. Com a medida provisória que visa diminuir as tarifas de energia
elétrica, pensa na economia do País, pensa no desenvolvimento, pensa nas famílias do Brasil, diminuindo
o custo da energia em até 20%. Isso representa um
ganho social e econômico extraordinário para o País.
Mas é impressionante que os Estados comandados pelo Governo do PSDB estão tão irritados, tão
nervosos que preferem ajudar os acionistas a rever
contratos para ajudar o desenvolvimento do País e do
povo brasileiro.
É uma discussão que mostra quem é o PSDB no
Brasil, de que lado está e sempre esteve. Foram eles
que privatizaram o setor elétrico do Brasil, que privatizaram a telefonia, que fizeram essa bagunça no Brasil
e só não concretizaram as privatizações porque Lula
se elegeu Presidente do Brasil.
Agora, quando o Governo toma uma iniciativa social importante para o País, eles não aceitam porque
esse é o jeito de o PSDB ver os ricos, o lucro para pouca
gente, de não distribuir a renda e a riqueza e de não
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priorizar o povo brasileiro. Esse foi o momento em que
caiu a máscara, que mostrou de que lado eles estão.
Por isso, o povo brasileiro e as empresas precisam continuar a mobilização e ajudar a Presidente
Dilma. Esta Casa precisa ajudar a Presidente Dilma
que está fazendo o que há de mais importante para o
País. É a mesma coisa de discutir o câmbio, as tarifas,
de mexer no essencial, na economia e nas famílias.
Parabéns, Presidente Dilma! Parabéns Brasil!
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou com
a Presidenta Dilma Rousseff quando afirma que não
irá recuar da decisão de reduzir o preço da energia
no Brasil. Ontem a Presidenta afirmou no 7º Encontro
Nacional da Indústria, em Brasília, que o Governo Federal não recuará da sua decisão. Ela ainda criticou a
“falta de sensibilidade” dos que não percebem a importância da redução da tarifa, referindo‑se às empresas
CESP (São Paulo), CEMIG (Minas Gerais) e COPEL
(Paraná), todas pertencentes a Estados governados
pelo PSDB que se recusaram a assinar o contrato de
renovação das concessões de energia elétrica conforme as regras previstas pelo Governo.
A Presidenta reiterou o compromisso de, em
2013, “buscar mais esforços para reduzir essas tarifas”. Ela enfatizou que diminuir o preço da energia é
“tão importante quanto a redução da taxa de juros e
da taxa de câmbio”.
Segundo cálculos apresentados pelo Secretário-Executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio
Zimmermann, a redução da tarifa da conta de luz
deve ficar em 16,7% e não mais em 20,2%, conforme previsto anteriormente. A diminuição do benefício
deve-se justamente a essas concessionárias, que se
recusaram a aceitar as condições de participação do
plano de diminuição dos custos da energia lançado
pelo Governo Federal.
Os três governos tucanos ameaçam transformar
a questão em uma guerra judicial. Isso é mais que um
absurdo. Nós somos a favor da redução dos custos
de energia e faremos isso porque é importante para o
País. Os tucanos deveriam reconhecer isso. A decisão
dessas empresas estaduais que decidiram pela não
prorrogação está causando, diretamente, o impacto
de não atingir a meta de 20,2%. E estranho que essas empresas prefiram priorizar acionistas a priorizar
a própria população.
O PSDB está prejudicando, diretamente, o povo,
o consumidor.
Era o que tinha a dizer.
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A SRA. ERIKA KOKAY (PT – DF. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, apenas venho aqui para
externar um sentimento que penso que é de todo Brasil e particularmente do povo do Distrito Federal, que
eu tenho a honra de representar nesta Casa: o nosso
pesar pela passagem de Oscar Niemeyer.
Oscar Niemeyer deixa seu legado, sua genialidade, e nós podemos conviver com ela todos os dias. Há
pessoas, Sr. Presidente, que tem o exercício mágico
da imortalidade. Eu diria que Oscar Niemeyer é uma
delas. Nós sentimos a sua presença em todos os locais desta cidade do Distrito Federal, que carrega uma
ousadia muito grande.
Oscar Niemeyer não deixa apenas a sua genialidade nas obras que construiu; deixa a sua genialidade no compromisso que teve durante toda a sua vida
na construção de uma sociedade mais justa e mais
igualitária.
Eu diria que Oscar Niemeyer tem a dialética das
curvas e a leveza que nós vemos todos os dias em
Brasília.
O SR. FERNANDO TORRES (PSD – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, pela manhã, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou,
por unanimidade, um requerimento de nossa autoria
para a realização do Seminário Custo Brasil: Desafios
ao Desenvolvimento Brasileiro.
O evento tem o objetivo de diagnosticar os entraves ao crescimento da produtividade do Brasil.
Dentre os diversos assuntos a serem abordados,
merecem destaque os seguintes temas: Igualdade de
Oportunidades: os Caminhos da Economia; Desenvolvimento com Liberdade, Liberdade para Desenvolver;
Sustentabilidade, Inovação e Agronegócio; Transparência e Respeito ao Cidadão Contribuinte; e o Futuro
do Empreendedorismo no Brasil.
Esse importante evento, Sr. Presidente, trata do
que se discute hoje no País: a produtividade brasileira.
Hoje a indústria brasileira precisa ter condições
de competir com as indústrias internacionais.
A Presidente Dilma já apresentou proposta para
a isenção de tarifa de energia elétrica, e isso é importantíssimo para o nosso País. Mas o Brasil precisa também de mais investimentos na área produtiva. A área
produtiva —V.Exa., Sr. Presidente, conhece muito bem
a bacia leiteira das Regiões Norte e Nordeste – precisa de ajuda do Governo Federal. O Governo Federal
precisa ajudar a nossa indústria, precisa ajudar o agronegócio brasileiro, até porque o País precisa crescer.
O Ministro do Desenvolvimento Econômico vem
conversando com o povo brasileiro no sentido de ajudar a nossa indústria, mas precisamos de mais ajuda.
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Precisamos debater o assunto, precisamos incentivar
a indústria brasileira.
Aqui vejo no nosso Plenário o nobre Deputado
Sandro Mabel, que conhece muito bem a indústria
brasileira, que sabe das dificuldades por que passa a
indústria do País.
Por isso, esse debate vai ser importantíssimo.
Precisamos conhecer os entraves por que passa a
indústria brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo cedido. Obrigado a todos os Deputados.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como toda a Casa, no dia de hoje nós amanhecemos consternados, em função do falecimento
de um homem que marcou a sua época, que marcou
a sua geração, que marcou o nosso País e marcou o
mundo: Oscar Niemeyer.
Nós escolhemos as nossas profissões, escolhemos o destino que pelo menos tentamos traçar, mas
Oscar Niemeyer fez mais: além de escolher o seu destino e traçar, na sua profissão, o desejo de não apenas
fazer algo que enobrecesse a si próprio, ele transformou
para melhor a vida de muitos, inclusive a nossa, dos
brasileiros, pelo marco do seu trabalho, pelo exemplo
da sua pessoa e, sem sombra de dúvida, pela genialidade do conjunto da sua obra.
Portanto, quero neste momento prestar a minha
homenagem a sua memória. Tenho certeza de que Oscar Niemeyer não me conhecia e não conhecia muitos
dos que estão aqui, nem muitos brasileiros que o têm
como um ícone, não apenas na arquitetura, mas também para nós que vivemos aqui em Brasília. Porém,
tenho certeza de que é através de pessoas desconhecidas que criam admiração pelo que outros fazem que
o Brasil é o que é, nos seus exemplos e na genialidade
de Oscar Niemeyer.
Sr. Presidente, no segundo momento do meu
pronunciamento, eu gostaria de falar do Município de
Dias D’Ávila, onde a Prefeita Andreia Xavier, reeleita,
mesmo passadas as eleições, faz um trabalho inigualável, entregando inúmeras obras depois das eleições.
A maioria dos Prefeitos está enfrentando problemas com o fechamento de contas, mas S.Exa., a
Prefeita Andreia, não apenas consegue concluir a sua
administração sem nenhum trauma, como também entrega obras à população, muitas delas feitas com recursos federais que nós levamos para o Município de Dias
D’Ávila. E esses recursos financeiros não saíram antes
das eleições nem no período das eleições, em função
da restrição da noventena. E a população, tenho certeza, usufruirá, e muito, dos benefícios dessas obras.
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Na sexta-feira, a Prefeita vai entregar o Centro
de Zoonoses; no domingo, quinze ruas calçadas; e,
no dia 21, a nova Praça Antonio Carlos Magalhães.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do § 2° do art. 202 do Regimento Interno, esta Presidência decide criar Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição n° 454-A, de 2009, do Sr. Ronaldo Caiado, que “altera o Título VIII, Capítulo II, Seção II – “Da
Saúde” –, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988”, estabelecendo diretrizes para a
organização da carreira única de médico de Estado.
A Comissão será composta de 27 (vinte e sete)
membros titulares 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 §§ 1° e 2° do art. 33 do Regimento Interno.
Brasília, 6 de dezembro de 2012. – Marco Maia,
Presidente da Câmara dos Deputados
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção de 1 minuto, concedo a palavra ao ilustre Deputado Pauderney Avelino, do DEM
do Amazonas.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Sem
revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Inocêncio
Oliveira.
Assomo à tribuna neste momento, Sr. Presidente, para deixar registrado, em meu nome e no nome
da nossa bancada, o falecimento do grande arquiteto
brasileiro que extrapolou a fronteira do Brasil e a fronteira da arquitetura.
Oscar Niemeyer fez da arquitetura uma arte e,
como arte, passou a ser esse artista que o mundo inteiro consagrou.
Nós aqui estamos no templo da democracia do
povo brasileiro, nesta obra de arte que é o Congresso
Nacional; nesta obra de arte que é a Câmara dos Deputados. E a sua arquitetura arrojada com suas curvas,
como ele gostava de dizer, as curvas que transformaram as retas e que transformaram o concreto, a frieza
do concreto, em pura arte, em pura escultura.
Portanto, nós queremos, neste momento, fazer
a nossa homenagem ao grande brasileiro que, aos
104 anos, vivia como se imortal fosse, aos 104 anos!
Quando nos chegou a notícia de sua morte, ontem,
todos lamentamos, por entender que um homem da
sua estatura, com a idade que tinha, ainda produzia
e com criatividade, que foi uma marca da sua vida.

Dezembro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Por isso, faço questão de registrar, hoje, neste
momento, em nosso nome e no nome do nosso partido o Democratas, esse passamento.
Quero dizer que o Brasil e o mundo inteiro estão
entristecidos com a morte de Niemeyer, que era na
arquitetura o símbolo do Brasil no exterior e que foi,
sem dúvida nenhuma, o grande marco mundial da arquitetura moderna. Discípulo de Le Corbusier, suíço,
Niemeyer, em muitos aspectos, extrapolou o mestre,
que fez história também no século passado.
Portanto, ficam aqui as nossas homenagens ao
mestre Oscar Niemeyer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, por 1 minuto, concedo a palavra à ilustre Deputada Jaqueline Roriz. S.Exa. é Líder
da representação do PMN nesta Casa.
A SRA. JAQUELINE RORIZ (PMN-DF. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu também não posso aqui deixar de prestar a
minha homenagem ao grande arquiteto Oscar Niemeyer, em nome do meu partido, PMN, e em nome da
minha família, do meu pai, Joaquim Roriz, que esteve
por várias vezes com ele defendendo os interesses da
nossa cidade, Brasília.
Oscar Niemeyer, Sr. Presidente, transformou o
concreto em arte. Oscar Niemeyer foi um homem de
vida reta que, com as suas sinuosidades e curvas,
construiu um panorama melhor e mais bonito para o
mundo inteiro, principalmente para Brasília.
Deixo minha homenagem especial, como moradora desta cidade, onde temos o prazer de conviver
com sua obra a cada dia. Com a sua imortalidade, Oscar Niemeyer nos deixa esses grandes monumentos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ELEUSES PAIVA (PSD – SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
primeiramente eu gostaria de me solidarizar com os
demais colegas de plenário nesta homenagem prestada ao ilustre brasileiro Oscar Niemeyer. Sem dúvida
nenhuma suas obras o imortalizaram, não só em nosso
País como em todo o planeta. Foi um grande avanço
que nós tivemos na arquitetura mundial.
Portanto, em meu nome, em nome do meu partido, eu quero me solidarizar aos demais colegas nesta
homenagem a Oscar Niemeyer.
Sr. Presidente, no dia de ontem tivemos um movimento importante na cidade de São Paulo, com participação de centenas de entidades autoras de um projeto de lei de iniciativa popular que foi aprovado nesta
Casa e também no Senado Federal e que coloca em
separado o valor do tributo em cada nota fiscal.
Esse movimento, que começou nos idos de 2003
e levou o nome De Olho no Imposto, consolidou-se com
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a aprovação desse projeto. Hoje esse mesmo grupo
se reuniu com uma intenção clara de pedir “Não vete,
Presidente Dilma!”, tendo a certeza de que a Presidente Dilma tem mostrado, nesses anos de governo,
a sua ética, o trabalho persistente pela transparência.
Eu não tenho dúvida de que esse projeto pauta,
sim, pela transparência para deixar claro em toda a
sociedade brasileira o volume de carga tributária. O
Vice-Governador do Estado de São Paulo, Guilherme
Afif Domingos, muito bem diz: “Quem paga tem direito”.
É importante que a sociedade deste País saiba
que a saúde não é de graça. Ela vem, sim, de impostos que cada um de nós paga, e a carga tributária é
extremamente alta.
Portanto, eu não tenho dúvida de que a Presidente Dilma sancionará, na próxima semana, esse projeto
de lei, que será um grande avanço para o Brasil, um
grande avanço para a cidadania e para a transparência de todo o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso a palavra nesta oportunidade para falar
sobre as dificuldades que a Secretaria de Justiça e Cidadania, através de sua Secretária, amiga Ada de Luca,
vem enfrentando com relação aos obstáculos para a
construção de presídios no Estado de Santa Catarina.
A grande dificuldade é que os Prefeitos municipais
não querem novos presídios e a Secretaria de Justiça
não consegue nem concluir suas ponderações e avaliações acerca do tema.
Acontece que, apesar das vantagens que a construção de um presídio produz, estimulando a economia,
os presídios brasileiros, ao contrário, se transformam
em estorvo e preocupação porque são depósitos de
detentos, transmitindo insegurança à população local.
A falta de informação e conscientização junto à
população local é a razão, e por tantas outras acabam
sendo rejeitados inclusive de forma ostensiva dificultando uma das tarefas da Secretaria.
Obviamente que tem algo errado, fazendo com
que o cenário atual produza um forte sentimento de
insegurança. As ondas de ataques em São Paulo e
Santa Catarina, como amplamente divulgados na imprensa, aumentam a necessidade de uma segurança
pública eficaz, aumentando ainda mais a rejeição da
população em aceitar a construção de presídios nas
suas comunidades.
As estatísticas de crimes mostram que a situação não é nova. No entanto, o que ocorreu no mês de
novembro último abriu cicatrizes que dificilmente fecharão, a curto e médio prazo, por falta de iniciativas
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eficientes por parte dos governos, ferindo a alma das
pessoas de bem.
De fato, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, citado pelo Ministro da Justiça recentemente, diz
que já tínhamos no ano passado 471,2 mil pessoas
presas em 295,4 mil vagas, com um déficit de 175,8
mil vagas, e 1,6 preso por vaga.
As verbas previstas para construção de presídios até 2014 são de apenas R$1,1 bilhão, com 24 mil
vagas implantadas, 42 mil contratadas; apenas 7.106
entregues para todo o Brasil, lamentavelmente.
Um exemplo de dificuldade que vem sendo enfrentada pela Secretaria de Justiça e Cidadania de
Santa Catarina é a do Município de Imaruí, em que
a maioria da população rejeita a instalação de nova
penitenciária. A Câmara de Vereadores de Imaruí, no
sul do Estado, aprovou esta semana um projeto de lei
que proíbe a construção de penitenciária no Município.
Lembro que nas áreas de segurança e justiça,
sem reformas mais amplas, de caráter global, não conseguiremos avançar na questão da segurança pública.
A combinação de fatores sociais e da criminalidade, bem como escaladas de violência, não se detêm
diante de fronteiras municipais, estaduais ou nacionais.
E assim prossegue a insegurança pública no
Brasil. Precisamos dar um basta a isso. Sugiro uma
ampla reunião em Brasília, com a participação de representantes, profissionais, com os governos e nós, do
Congresso Nacional, objetivando elaborar um projeto
definitivo para a segurança do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu amigo
Deputado Inocêncio Oliveira, meus queridos colegas,
vi na imprensa o resultado de uma pesquisa mostrando
o desempenho de mais de 5.500 Municípios brasileiros em termos de qualidade de vida. Venho aqui com
um coração partido, com um coração doído, para dizer
que sou nordestino sim, senhor, sou nordestino, sou
maranhense com orgulho. Quero dizer que estou certo quando peço à Presidenta Dilma que dê o dinheiro
dos royalties do petróleo para a minha terra.
Os piores índices deste País estão na minha terra. E a minha terra canta, a minha terra pede e exige,
todos os meus queridos maranhenses: olhai para o
Maranhão, pois nós precisamos tanto desse equilíbrio,
dessa igualdade! Não posso, como maranhense que
sou, como representante do Maranhão, chegar aqui e
dizer que está tudo bem. Não, os índices estão mostrando que os piores Municípios do Brasil estão exatamente no Norte e no Nordeste brasileiro.
Senhores, meus queridos colegas do sul deste
País, os senhores sabem que o Brasil é um todo. To-
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dos nós somos brasileiros. E, como brasileiro que sou,
como maranhense, venho a esta Casa para dizer que
nós estamos duros com relação ao equilíbrio desta
Nação. E o equilíbrio desta Nação passa pela ajuda
substancial àqueles que não têm, àqueles que estão
exigindo do nosso querido governo.
É por isso, senhores, que digo àqueles companheiros: vamos à luta, os royalties são nossos!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Carlos
Souza, por 1 minuto.
O SR. CARLOS SOUZA (PSD – AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, esta semana a Presidenta Dilma
Rousseff estará lançando um pacote de investimentos
no setor portuário do Brasil. O objetivo desse pacote é
justamente propiciar, juntamente com a iniciativa privada, as PPP – e abrir um leilão – um grande leilão,
no âmbito do Brasil – para que as empresas privadas
possam participar. E aquelas que proporcionarem
maior investimento, maior logística, maior infraestrutura, menor tarifa nesses portos, possivelmente serão
as ganhadoras.
O pacote é da ordem de 60 bilhões de reais. E
quero fazer um apelo à Presidenta Dilma para que
possa direcionar, canalizar parte desses investimentos para a minha cidade de Manaus, para o Estado do
Amazonas, haja vista, Sr. Presidente, que os nossos
rios são as nossas estradas.
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Fabio Trad, do PMDB
de Mato Grosso do Sul. S. Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. FABIO TRAD (PMDB – MS. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu venho, em nome do povo de Mato Grosso do Sul,
expressar as minhas condolências à família Niemeyer,
ressaltando o grande brasileiro que foi o arquiteto Oscar Niemeyer, o arquiteto da brasilidade; o homem que,
com seu talento, engenho e arte, dimensionou o Brasil.
Morreu com a idade do tempo. E é certo que, dando
orgulho ao povo brasileiro, a sua biografia lega às gerações o exemplo de devoção e amor à Pátria brasileira.
Eu quero lembrar, Sr. Presidente, uma passagem
em que o Parlamentar Afonso Arinos de Melo Franco,
instado por alguns correligionários sobre um discurso
que fez em agosto de 1954, que culminou com o suicídio de Vargas, disse: “O meu discurso não ficará para
a história. Para a história ficarão, por anos e anos, o
exemplo de Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer”.
Sr. Presidente, quero também registrar a passagem de 1 ano da morte do meu querido e saudoso pai,
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colega de V.Exa., o Deputado Nelson Trad, que faleceu
no dia 7 de dezembro de 2011. Agora, depois de 12
meses de muita saudade, ele, que foi Vereador, Vice-Prefeito cassado pela ditadura militar, Procurador‑Geral
do Estado, Secretário de Justiça, duas vezes Deputado Estadual, cinco vezes Deputado Federal, membro
do Conselho de Ética, Líder do PTB – depois, para o
PMDB – emprestou toda a sua experiência –, deixa
um legado de honra e dignidade no exercício da representatividade popular.
Registro, com muita saudade, mas com orgulho,
o transcurso de 1 ano da passagem de Nelson Trad,
Deputado Federal que honrou este Parlamento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Rubens Bueno,
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar PV/PPS.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, Srs. Deputados, estamos
juntos neste sentimento de amarga consternação com
que o povo do País chora a morte de Oscar Niemeyer.
No mundo, todos irão fazer referência a uma obra
arquitetônica, artística em especial, com que nos brindou o grande arquiteto. E Brasília, em especial, lamenta
não apenas a sua morte, mas também e sobretudo a
ausência que representará sua morte naquela vigilância
constante em defesa de uma obra arquitetônica que,
hoje, é patrimônio de toda a humanidade.
Muitas vezes, no apreciar a obra de Niemeyer,
ficamos sem saber o que se tem mais de admirar: se
seria a grandiosidade, se seria a beleza. Talvez essa
dicotomia perca o sentido, já que o nosso arquiteto
fez da grandiosidade uma beleza incomparável, na
busca continuada de levar para a sua prancheta, primeiro, e para as ruas, depois, a leveza majestosa e a
grandeza bonita de seu traço. Nesse particular, Oscar
Niemeyer foi único.
Essa obra linda, imensa, está intrinsecamente
ligada a uma ação social e política de que Niemeyer
jamais se afastou. O projeto mesmo de Brasília já
buscava obter aquela igualdade social por que lutou
durante toda a sua vida. Essa pretensão, e outras da
espécie, podem ter-se frustrado, mas a ideia igualitária
sobrevive e, seguramente, irá inspirar outros artistas,
outros protagonistas sociais e políticos da nossa terra.
Esta a razão, sem dúvida, por que, independentemente da academia, formou-se no inconsciente popular
a sensação sólida de que havia, no grande arquiteto,
uma mão eternamente estendida em direção ao social,
ao humano. E é exatamente por isso que nosso povo
está agora chorando.
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É desta forma que, em nome da bancada do
Partido Popular Socialista, o PPS – nesta Casa, venho prestar a nossa homenagem a Oscar Niemeyer.
Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, nós
levamos à Mesa um requerimento, nos termos do
Regimento Interno e com o apoiamento de outras
bancadas, de realização de homenagem póstuma ao
arquiteto Oscar Niemeyer, falecido nesta quarta-feira,
às 21h55min, aos 104 anos de idade.
Peço a V.Exa. que leve em consideração e coloque o requerimento em votação, porque se trata de
uma data especial, não só para Brasília e para o Brasil,
mas também para o mundo, porque se trata de uma
figura dessa importância.
Grato pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, com a palavra o ilustre Deputado Alfredo Kaefer, do PMDB do Paraná.
O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – PSDB – tucano do Paraná.
Sr. Presidente, eu queria registrar um assunto
de extrema importância para pequenas e médias empresas, milhares delas no Brasil inclusas no sistema
de imposto de renda presumido. Faz 10 anos, desde
2003, que não se reajusta o índice, o fator.
Então, as empresas estão enquadradas num limite
de 48 milhões de faturamento. Nós apresentamos um
projeto que está tramitando nesta Casa para ampliar
o valor, mas colocamos isso na Medida Provisória nº
582, de 2012, cujo Relator é o Senador Dornelles,
e tivemos a sua adesão a essa nossa ideia, a esse
nosso projeto.
Milhares de empresas estão sendo prejudicadas.
O limite é de 48 milhões, e nós estamos propondo
ampliá-lo para 78 milhões. Nesse período, a inflação
foi de 60%. O salário mínimo, nesses 10 anos, cresceu
160%, e os valores para as empresas, no presumido
para Imposto de Renda, se mantêm em 48 milhões.
Faço este registro para que tenhamos, dentro da
Comissão, a aprovação dessa emenda e que possamos
com isso amansar um pouco mais o Leão e beneficiar
milhares e milhares de empresas brasileiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Sebastião Bala
Rocha, do PDT do Amapá, que disporá de 3 minutos
na tribuna.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente. Como muitos
já o fizeram, inscrevi-me também para homenagear
Oscar Niemeyer. Antes, porém, quero informar à população do Amapá, especialmente de Laranjal do Jari,
que amanhã haverá importante audiência pública em
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Laranjal do Jari – peço a divulgação nos meios de comunicações da Casa – para tratarmos do nosso objetivo de salvar os empregos na fábrica Laranjal do Jari,
onde os trabalhadores estão ameaçados de demissão.
A audiência pública conjunta das Comissões do
Trabalho e da Amazônia será em Laranjal do Jari, às
19 horas.
Sr. Presidente, quero iniciar a homenagem com
um texto, uma espécie de poema, escrito por Oscar
Niemeyer, que, sem dúvida, é o maior ícone da arquitetura brasileira e um dos maiores símbolos da arquitetura mundial.
Disse Oscar Niemeyer:

quitetura brasileira, que foi, sem sombra de dúvida,
Oscar Niemeyer.
Por isso, aproveito também para prestar a homenagem da Mesa Diretora a esse grande brasileiro, que
extrapolou as fronteiras do País para se constituir num
dos maiores arquitetos de todo o mundo.
A Câmara dos Deputados deve esta homenagem,
neste dia, àquele que projetou este palácio, projetou a
Praça dos Três Poderes, a Catedral de Brasília e tantas obras imortalizadas pelo gênio criativo de Oscar
Niemeyer.

“Não é o ângulo reto que me atrai, nem
a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do
meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas
ondas do mar, no corpo da mulher preferida.
De curvas é feito todo o universo, o universo
curvo de Einstein”

O coração do homem que forjou a alma brasiliense em arrojadas curvas de concreto e vidro parou de
bater às 21h55 de ontem, no Rio, a 10 dias de completar 105 anos de idade. Poucos arquitetos projetaram e construíram tanto por tão longo tempo quanto
Oscar Niemeyer. Suas obras, diversas e carregadas
de brasilidade – catedrais, cassino, escolas, museus,
praças, torres, pontes, palácios – estão espalhadas
pelos quatro cantos do planeta. “O Brasil perdeu um
dos seus gênios”, destacou a presidente Dilma, em
nota oficial. Sua morte foi lamentada no mundo inteiro.
O corpo será velado hoje no Palácio do Planalto. E o
enterro está marcado para amanhã no Rio de Janeiro.
Eternamente Niemeyer
Rio de Janeiro e Brasília – Oscar Niemeyer flertou com a imortalidade e às 21h55 de ontem se tornou
perpétuo de fato e de direito. O brasileiro que marcou
a história do século 20 e revolucionou a arquitetura
mundial morreu em decorrência de uma infecção respiratória. A lucidez mantida intacta até as derradeiras
horas de vida fez com que a mente genial criasse sem
cessar até os últimos batimentos de seu coração comunista. Ao longo de 104 anos, 11 meses e 20 dias,
Niemeyer construiu sua trajetória de sucesso, cujo maior
símbolo é Brasília. Seu corpo será velado hoje, entre
as inconfundíveis e sinuosas curvas que ele projetou
para o Palácio do Planalto. Mas em cada canto da cidade modernista que ele ajudou a erguer, seu nome
será lembrado com deferência e devoção.
O vigor intelectual contrastava com a fragilidade
do corpo de Niemeyer desde a sua internação. Mas
o estado de saúde do arquiteto se agravou sobremaneira na manhã de ontem. Ele teve que ser entubado
pela primeira vez desde 2 de novembro, quando chegou ao Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona
Sul do Rio de Janeiro. Diante da gravidade do caso,
os médicos decidiram também sedá-lo ainda durante
a manhã. Ciente de que Niemeyer em breve partiria,
a família manteve-se a seu lado. Ele morreu na com-

E continuo a homenagem lendo o texto de abertura da primeira página do jornal Correio Braziliense
de hoje:
“O coração do homem que forjou a alma
brasiliense em arrojadas curvas de concreto e
vidro parou de bater às 21h55min de ontem,
no Rio, a 10 dias de completar 105 anos de
idade. Poucos arquitetos projetaram e construíram tanto por tão longo tempo quanto Oscar
Niemeyer. Suas obras, diversas e carregadas
de brasilidade – catedrais, cassino, escolas,
museus, praças, torres, pontes, palácios –,
estão espalhadas pelos quatro cantos do planeta. ‘O Brasil perdeu um dos seus gênios’,
destacou a presidente Dilma, em nota oficial.
Sua morte foi lamentada no mundo inteiro. O
corpo será velado hoje no Palácio do Planalto. E o enterro está marcado para amanhã no
Rio de Janeiro.”
Peço, Sr. Presidente, que conste dos Anais da
Casa toda a matéria do jornal Correio Braziliense de
hoje, aproximadamente sete páginas, que retrata a
história, a vida e a obra ímpar de Oscar Niemeyer,
certamente um grande gênio brasileiro dos séculos
XX e XXI.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aproveito para me associar às palavras de V.Exa., do Deputado Pauderney Avelino e de tantos outros que
prestaram justa homenagem ao maior gênio da ar-
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panhia da mulher, Vera, e de 10 pessoas próximas,
entre netos e parentes.
Sobrinho-neto do arquiteto, o neurocirurgião Paulo Niemeyer estava ao lado de Oscar no momento em
que seu coração deixou de bater. Ele acompanhou o
arquiteto nas sucessivas internações e, para despertar o brilho nos olhos de Niemeyer, puxava conversas
sobre arquitetura. “O que fez ele viver foi a obsessão
pela vida e pelo trabalho. Mas se ele chegou tão longe, foi também por causa da força da Vera”, disse o
neurocirurgião. Na porta do hospital, Paulo Niemeyer
falou à imprensa pouco depois da confirmação da morte. Revelou que a família recebeu um pedido da presidente Dilma Rousseff para que o corpo fosse velado
em Brasília. “Mas, com certeza, o enterro será no Rio
porque ele era um carioca da gema.”
Médico do arquiteto há mais de 15 anos, Fernando Gjorup conta que a relação entre profissional e paciente se transformou em amizade. Ontem à noite, ele
estava visivelmente emocionado ao anunciar a morte
de Oscar. Nos períodos em que apresentava longas
melhoras, Niemeyer ligava para Gjorup para reclamar
de sua ausência. O médico ia então prontamente ao
apartamento de Ipanema para visitar o paciente ilustre.
“A gente conversava muito, mas nunca sobre morte.
Sempre sobre vida”, revela. “Os bate-bapos eram sobre
os mais variados temas, raramente sobre saúde. Ele
falava sempre de temas como filosofia, mas as causas
sociais eram a grande preocupação”, acrescenta. A
grandiosidade das obras do arquiteto contrastam com
a singeleza de seus ideais. Ele dizia que seu “compromisso inabalável” era contribuir para a emergência de
uma sociedade mais fraternal, justa e solidária.
Vera, a mulher de Niemeyer: família acompanhou
o arquiteto em seus últimos momentos
Infecção
A causa oficial da morte do arquiteto é uma infecção respiratória. Desde de que foi internado, em 2
de novembro, Oscar recebeu apenas antibióticos. Para
postergar a entubação e minimizar os riscos de infecção,
os médicos faziam fisioterapia respiratória. O médico
Fernando Gjorup explicou que o quadro imunológico
de Niemeyer era delicado, por conta do extenso tempo
de internação. “Ele passou por situações graves nos
últimos anos”, explicou.
A devoção pela arquitetura e o desejo de ver novos projetos saírem do papel foram os motores que
motivaram Oscar a lutar pela vida. A idade avançada
e a saúde debilitada não o afastaram do trabalho. No
quarto da unidade intermediária do Hospital Samaritano, ele recebeu calculistas e colegas de trabalho
durante a internação. Discutia também novas ideias
com o neto Carlos Oscar, que administra o escritório.
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“Ele não parava de trabalhar nem no hospital, fazia
reuniões, falava sobre projetos”, conta o médico de
Niemeyer. Os pacientes de Gjorup costumavam questioná-lo sobre o segredo da longevidade de Oscar. O
médico tinha a resposta na ponta da língua: “Querer
viver faz viver mais”.
Retomar a rotina de trabalho em seu escritório
com vista para a praia de Copacabana não era o único
anseio de Niemeyer. Ele não escondia dos amigos que
queria receber alta para poder bebericar em casa ou em
seu restaurante preferido, em Ipanema. De preferência
com uma taça de pinot noir. “O Oscar repetia sempre
que queria sair logo para tomar um vinho e para cuidar dos projetos atrasados. Ele se manteve lúcido até
o fim”, disse o neurocirurgião Paulo Niemeyer.
O poder faz reverência ao gênio
Os principais representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário brasileiros destacam a importância do arquiteto para a história do país. A presidente
da República chama a atenção para a genialidade de
Niemeyer e o governador Agnelo ressalta ser preciso
preservar sua obra
PAULO DE TARSO LYRA
DIEGO ABREU
Apesar da agonia que durava mais de um mês,
a notícia da morte de Oscar Niemeyer consternou
Brasília em uma noite chuvosa. A presidente Dilma
Rousseff divulgou nota oficial lembrando uma frase do
arquiteto: “A gente tem que sonhar, senão as coisas
não acontecem”. Segundo ela, “poucos sonharam tão
intensamente e fizeram tantas coisas acontecer como
ele”. Dilma citou ainda a verve socialista do arquiteto
e afirmou que o Brasil perdeu um dos seus gênios. “É
dia de chorar sua morte. É dia de saudar sua vida”,
completou (leia a íntegra da nota ao lado).
Para o governador do DF, Agnelo Queiroz, “Brasília chora por Niemeyer o mesmo choro sentido e
saudoso dos órfãos”. Agnelo afirmou também que os
brasilienses devem, a ele, “a graça de habitar uma cidade monumento patrimônio cultural da humanidade”. O
governador convidou, na nota oficial, os brasilienses a
admirar Brasília constantemente. E encerrou com uma
saudação: “Vai com Deus, mestre Oscar”.
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
Joaquim Barbosa, divulgou nota expressando “consternação” com a morte de Niemeyer e destacou a
simplicidade do gênio. “Homem de hábitos simples,
notabilizou-se pela defesa dos ideários de liberdade e
a busca incansável pela dignidade da gente brasileira.”
O presidente do Senado Federal, José Sarney
(PMDB – AP), declarou que “Oscar Niemeyer marca
um tempo da história do Brasil”. O peemedebista citou
que o arquiteto foi coerente como artista e como ser
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humano. “Se a arte brasileira tem seu reconhecimento
internacional, é na extraordinária presença que Oscar
Niemeyer deixa no mundo inteiro, com o seu gênio e
sua capacidade de invenção e de reinvenção a qualquer tempo.”
O senador Aécio Neves (PSDB – MG) declarou
que o país perdeu um dos mais importantes brasileiros da história. “Não há outras palavras para defini-lo:
Niemeyer era simplesmente genial, talento puro, ousadia e inquietude e também inspiração permanente.
A sua obra tem o exato tamanho do autor, que teve
uma trajetória exemplar, sempre coerente com suas
ideias e convicções.”
Comunista durante o período da ditadura militar, o
senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB – SP) resumiu
em uma frase o seu sentimento: “Ele parecia eterno e,
no fundo, ele é”. O tucano lembra que conheceu obras
de Niemeyer em Paris, na Argélia e em diversos pontos
do país. “Ele era profundamente brasileiro e imensamente universal”, resumiu.
O ex-presidente do STF Ayres Britto também reverenciou Niemeyer. Para ele, o arquiteto era “um otimista radical, e Brasília, particularmente, por um modo
especialíssimo, perpetuará a memória dele”. Ayres ainda lembra do primeiro impacto provocado quando viu
a Catedral de Brasília, nos anos 1970. “Eu disse para
mim mesmo: meu Deus, que buquê de cisnes”. Outro
ex-presidente do tribunal, Gilmar Mendes afirmou que
a arquitetura brasileira foi projetada no mundo todo por
causa de Niemeyer. “Ele dignificou o povo brasileiro”,
acrescentou Marco Aurélio Mello.
O presidente da Embratur, Flávio Dino, filiado ao
mesmo partido de Niemeyer, o PCdoB – lembra da última vez que o viu, em 2010, na inauguração do prédio da União Nacional dos Estudantes (UNE), no Rio.
“Eu disse que era do Maranhão, e ele afirmou: terra
de Maria Aragão, médica e grande comunista. Ela era
amiga de Luís Carlos Prestes e o Niemeyer lembrava
dela com clareza”, espantou-se Dino.
O governador de Pernambuco, Eduardo Campos
(PSB), ressaltou, além da genialidade no traço, as convicções firmes que Niemeyer manteve ao longo da vida.
“Niemeyer viveu uma vida muito intensa, caracterizada,
inclusive, por uma militância política muito comprometida”, enalteceu. O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga, declarou que
“o homem se foi, mas Brasília e outras obras-primas
espalhadas pelo país e pelo mundo eternizam o traço
das curvas livres, sempre bonito e surpreendente, e
do concreto armado”. O governador de Minas, Antonio
Anastasia, declarou luto oficial pela morte do arquiteto.
Despedidas
“É dia de saudar sua vida”
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“A gente tem que sonhar, senão as coisas não
acontecem”, dizia Oscar Niemeyer, o grande brasileiro que perdemos hoje. E poucos sonharam tão intensamente e fizeram tantas coisas acontecer como ele.
A sua história não cabe nas pranchetas. Niemeyer
foi um revolucionário, o mentor de uma nova arquitetura, bonita, lógica e, como ele mesmo definia, inventiva.
Da sinuosidade da curva, Niemeyer desenhou
casas, palácios e cidades. Das injustiças do mundo,
ele sonhou uma sociedade igualitária. “Minha posição
diante do mundo é de invariável revolta”, dizia Niemeyer.
Uma revolta que inspira a todos que o conheceram.
Carioca, Niemeyer foi, com Lucio Costa, o autor
intelectual de Brasília, a capital que mudou o eixo do
Brasil para o interior. Nacionalista, tornou-se o mais
cosmopolita dos brasileiros, com projetos presentes
por todo o país, nos Estados Unidos, na França, na
Alemanha, na Argélia, na Itália e em Israel, entre outros países. Autodeclarado pessimista, era um símbolo
da esperança.
O Brasil perdeu hoje um dos seus gênios. É dia
de chorar sua morte. É dia de saudar sua vida.
Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil
“Vai com Deus, mestre Oscar”
Brasília chora por Niemeyer o mesmo choro sentido e saudoso dos órfãos. Pois é assim, filha, que a
cidade sempre se sentiu em relação a Oscar. Nosso
espírito urbano é tão forte e peculiar quanto as curvas que domam o concreto e se vestem do céu azul
do cerrado, moldando a nossa paragem à imagem e
semelhança do nosso grande e maior gênio arquitetônico. Muito por mérito dele, nós, brasilienses, temos
a graça de habitar uma cidade monumento patrimônio
cultural da humanidade. Hoje, é dia de tristeza, mas é
também o dia de bradarmos que devemos a este grande brasileiro o legado de preservá-la absolutamente e
de não pararmos de admirá-la sempre e todo dia por
sua beleza, seu encanto e sua originalidade. Todos
nós que amamos Brasília precisamos, neste momento, calar respeitosamente para nos despedirmos: vai
com Deus, mestre Oscar.
Agnelo Queiroz, governador do Distrito Federal
“Um sentimento permanente do novo”
Oscar Niemeyer marca um tempo da história do
Brasil. Oscar foi o maior artista brasileiro, um personagem extraordinário, uma pessoa humana excepcional. Sua personalidade tem duas faces principais. A
primeira é a sua coerência de artista, com uma obra
que se afirmou na beleza, na busca constante do que
ele chamava de invenção. Essa visão que descobriu
no Palácio dos Doges, em Veneza, os princípios cons-

Dezembro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

trutivos explorados no limite das possibilidades, que
permitiu que fizesse os maiores vãos que a arquitetura
conhece e, ao mesmo tempo, conseguisse a completa
intimidade da Casa das Canoas, essa obra prima de
integração com a natureza. O respeito e a espontaneidade do traço, estabelecendo um sentimento permanente do novo.
O outro aspecto foi sua coerência humana. Jovem ainda, optou por se dedicar ao socialismo, a mais
generosa das opções da história da política. Foi comunista, enquanto existiu o Partido Comunista; continuou
comunista, depois que desapareceu o Partido Comunista. Sua crença na necessidade de uma solidariedade absoluta, sua dedicação à amizade e à vida foram
uma das grandes lições de nosso tempo.
Tive o privilégio de conviver com Oscar Niemeyer.
Presidente da República, chamei-o de volta a Brasília,
onde recriamos o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e fizemos várias obras.
Se a arte brasileira tem seu reconhecimento internacional, é na extraordinária presença que Oscar
Niemeyer deixa no mundo inteiro, com o seu gênio e
sua capacidade de invenção e de reinvenção a qualquer tempo.
Senador José Sarney, presidente do Congresso
Nacional
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Onofre
Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
já atingimos o quorum para início da Ordem do Dia.
Quem sabe, depois desse orador, tocamos a Ordem
do Dia, haja vista que há acordo com a Liderança?
Só há três matérias com as quais o Democratas não
concorda. Quanto ao restante, há acordo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Deputado Fernando Marroni.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Sem
revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
também prestar minha homenagem ao Poeta das Curvas, como é chamado o nosso querido Niemeyer, um
homem que deixou sua marca não só na arquitetura,
mas também na política brasileira, porque sempre sustentou os seus ideais no Partido Comunista.
Então, deixo aqui a nossa homenagem a esse
grande brasileiro, a esse grande homem que marcou
a história da humanidade com sua genialidade e seus
traços.
Quero também, especialmente, fazer uma referência ao debate feito nesta Casa em um seminário sobre as tarifas de energia elétrica no País, e um
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registro sobre a coragem e o posicionamento firme
da Presidenta Dilma, que sustentou que não haverá
redução de tarifa menor do que 20%. Ou seja, ainda
que o Governo tenha de lançar mão de recursos do
Tesouro, o percentual de redução de 20% das tarifas
será mantido, em que pese a insensibilidade e a intransigência dos Governos do PSDB e das companhias
administradas pelo PDSB, que não fizeram opção pela
renovação de seus contratos.
Sr. Presidente, é preciso que fique claro para todos, inclusive para a população desses Estados, que
ao final da concessão, em 2015, os que não aderiram
à renovação dos contratos em novas bases terão de
devolver as concessões à União. Em 2015, a CEMIG
e as companhias que se negaram a participar da renovação de contrato terão de devolver suas concessões para a União.
Portanto, faço o registro da importância e do impacto da redução das tarifas de energia elétrica, não
só para o sistema produtivo e para a competividade da
indústria brasileira, mas também para o povo brasileiro. Não há família neste País que não consuma e que
não pague tarifa de energia elétrica. Portanto, reduzir
em 20% as tarifas de energia elétrica tem significado
tão grande ou maior do que reduzir as taxas de juros,
o que também a Presidenta vem produzindo na economia brasileira.
Parabéns, Presidenta Dilma, por sua coragem
de enfrentar esse tema.
Durante o discurso do Sr. Fernando Marroni, o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Antes de iniciar a Ordem do Dia, vamos dar a palavra ao
último orador inscrito, Deputado Cleber Verde, para
passarmos à votação
O SR. CLEBER VERDE (PRB – MA. Sem revisão
do orador.) – Sra. Presidente, quero agradecer pela
concessão do tempo, cumprimentá-la e registrar, repercutir matéria veiculada hoje no Jornal da Câmara,
que diz que “’Plano para beneficiar setor pesqueiro
terá R$ 4,1 bilhões’, informa Ministro”.
O Ministro da Pesca, Marcelo Crivella, esteve ontem na Comissão de Agricultura da Câmara, em razão
de convite feito pela Frente Parlamentar de Apoio à
Pesca e Aquicultura, onde fez o lançamento do Plano
Safra da Pesca, que prevê investimentos no setor, que
é, a nosso ver, um dos mais importantes da economia
do País e precisa, na verdade, ser fomentado.
O Sr. Ministro está extremamente engajado nesse
propósito. Ontem, na Câmara, apresentou com detalhes

42586 Sexta-feira 07

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

o Plano Safra, informou sobre o investimento de 4,1
bilhões de reais e disse o que nós entendemos como o
óbvio: “‘O Brasil é a fazenda do mundo’, disse o Ministro,
referindo-se à grande capacidade produtiva do País.
‘Queremos fazer uma reforma aquícola, distribuir lotes
para pessoas humildes, famílias que queiram produzir
a melhor proteína animal que existe: o peixe’, completou o Ministro Crivella, que participou da audiência”. E
trouxe informações àquela importante Comissão, que
entende a necessidade de fomentarmos a produção.
Nesse sentido, nesta oportunidade, quero pedir
aos nossos pares que possamos nos unir no propósito, primeiro, de criar uma Comissão Permanente de
Pesca nesta Casa.
Ontem estivemos na Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e
entendemos – pela importância que tem o setor pesqueiro do Brasil, pela importância que tem o Ministério
e, principalmente por ter hoje Secretarias Estaduais
em todo o Brasil – a necessidade de se criar uma Comissão Permanente, aqui nesta Casa, para discutir os
projetos pertinentes ao setor que tramitam no Congresso Nacional.
Portanto, quero aproveitar a oportunidade para
pedir este apoio aos nobres Parlamentares.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Edinho Bez.
Em seguida fará uso da palavra o Deputado Edinho
Araújo. Não vou conceder a palavra a outros Deputados, para que possamos dar início à Ordem do Dia.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente Rose de Freitas, meus caros colegas Parlamentares, pedi a palavra
para falar do Projeto do Deputado Carlos Bezerra que
altera a Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, sobre a infração de dirigir utilizando
aparelho de comunicação móvel ou correlato.
Vai bem o autor da proposta quando defende o
aumento da penalidade correspondente à infração de
dirigir veículo utilizando telefone celular, na medida em
que são fartos os estudos que relacionam a desatenção
provocada pela utilização e a manipulação do celular
com o aumento do risco de acidentes.
Também consideramos inadequada a utilização
de aparelho celular ao volante. No entanto, poderá
ser utilizado desde que as mãos estejam livres – não
pode o motorista usar as mãos para segurar o aparelho. Isso vem dificultando, prejudicando a segurança
dos motoristas e transeuntes.
Era o que tinha a dizer.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
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Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qualidade de membro da Comissão de Viação e Transporte
desta Casa, tomo a palavra nesta oportunidade para
falar da aprovação, por unanimidade, no dia 5 de dezembro, do substitutivo de minha autoria que altera a
Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a infração constituída
por dirigir utilizando aparelho de comunicação móvel
ou correlato.
O projeto de lei acima ementado, de autoria do
Deputado Carlos Bezerra, de Mato Grosso, objetiva
alterar de média para gravíssima a infração relacionada ao ato de dirigir veículo utilizando telefone celular.
Também amplia o rol de aparelhos e de usos definidos
na infração, que passa a incluir qualquer das funções
dos aparelhos móveis ou portáteis de comunicação,
computação e entretenimento.
Conforme a justificação, o autor considera que a
mistura de direção e utilização de aparelhos celulares,
especialmente em funções que dependem da visão e
manipulação tátil de teclas, coloca em risco não só o
próprio motorista, mas também pedestres e pessoas
que estão em outros veículos, pelo fato de que o uso
de celulares exige atenção e procedimentos de controle
motor detalhado, tornando-se totalmente incompatível
com o ato de dirigir.
Apensado à proposição principal, o Projeto de Lei
nº 1.952, de 2011, cujo autor é o Deputado Manato,
busca acrescer parágrafo único ao art. 252 do Código
de Trânsito de forma a permitir o uso de telefone celular durante a condução de veículos, desde que não
seja necessária a utilização das mãos, ou seja, com o
auxílio de tecnologia hands-free.
Entende o autor que os dispositivos hands-free
ou mãos livres permitem falar ao celular e dirigir ao
mesmo tempo com segurança, visto que o som é
transferido aos alto-falantes do veículo. Dessa forma,
considera que a proposta diminui os riscos da utilização de celular no trânsito.
Nos termos do inciso XX do art. 32 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, cabe à Comissão
de Viação e Transporte pronunciar-se quanto ao mérito
das propostas. Na sequência, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania deverá se pronunciar
quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dos projetos que tramitam em regime de
apreciação conclusiva pelas Comissões.
Vai bem o autor da proposta quando defende o
aumento da penalidade correspondente à infração de
dirigir veículo utilizando telefone celular, na medida em
que são fartos os estudos que relacionam a desatenção
provocada pela utilização e a manipulação do celular
com o aumento do risco de acidentes.
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Também consideramos adequada a ampliação
da lista de aparelhos e de usos definidos na infração,
visto que cada vez mais os celulares são aparelhos
multitarefas, funcionando atualmente como verdadeiros computadores, videogames, alimentadores de redes sociais etc.
Nesse aspecto, cabe destacar campanha de
conscientização feita pela Associação Brasileira de
Medicina de Tráfego – ABRAMET, que alerta para os
perigos de ler, escrever e enviar mensagens de texto
pelo celular, ao volante. Conforme essa renomada associação, pesquisas internacionais indicam que quando
o motorista manda SMS enquanto dirige, o risco de
acidentes aumenta em até 23 vezes.
Outro aspecto adequado da proposta é a separação entre a simples utilização de fone de ouvido, que
continuaria como infração média, com a utilização de
outros tipos de aparelhos de comunicação e computação, que passaria a ser considerada como infração
gravíssima. Neste ponto, conforme a proporcionalidade
de penas previstas no CTB, julgamos mais apropriado
que se enquadre esses comportamentos como infrações graves.
Quanto ao projeto de lei apensado, concordamos
com a ideia de se permitir o uso de telefone celular durante a condução de veículos, desde que com o auxílio
de tecnologia hands-free, pois o condutor teria, assim,
suas mãos livres, mantendo a conversação como se
estivesse a falar com alguém sentado a seu lado.
Na realidade, entendemos que as duas propostas
tornam-se complementares, visto que não se pode negar as vantagens da utilização da telefonia celular nos
tempos atuais. Dessa forma, explicita-se a permissão
para a utilização desses aparelhos de forma segura
no trânsito, utilizando-se de tecnologia que permita
ao condutor manter as mãos livres, aumentando-se a
pena para aqueles que insistirem na utilização inapropriada dos aparelhos.
Pelo exposto, nos aspectos em que cabe análise
desta Comissão, nosso voto é pela aprovação, quanto
ao mérito, do Projeto de Lei nº 7.471, de 2010, principal, e do Projeto de Lei nº 1.952, de 2011, apensado,
na forma do substitutivo.
A redação do referido substitutivo, de minha autoria, é a seguinte:
“É permitido fazer e receber chamadas
de telefones celulares durante a condução do
veículo, desde que com auxílio de tecnologia
que garanta ao condutor manter as mãos livres
(hands-free) para manejar o veículo.”
O objetivo do Projeto do Deputado Carlos Bezerra, de Mato Grosso, e da minha relatoria é chamar
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a atenção dos motoristas de veículos em geral para o
perigo que representa atender ou ligar o telefone móvel celular enquanto se dirige.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Décio Lima.
O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sra. Presidente, peço a V.Exa. que
receba como lido pronunciamento que faço acerca de
programa que o Ministério da Saúde está conduzindo
por excelência entre os programas do Governo Federal.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma
premiação pela qualidade no atendimento na área da
saúde! Assim o Ministério da Saúde vai reconhecer
Equipes de Atenção Básica – EAB em todo o País, por
meio do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB. Com
base nos dados da qualidade do atendimento na atenção básica, serão repassados recursos para o setor. O
objetivo é chegar a um padrão de qualidade nacional.
O Programa de Qualidade da Atenção Básica é
um dos componentes da Estratégia Saúde Mais Perto
de Você e tem como objetivo estabelecer um padrão
de qualidade na assistência básica ao estimular a instituição de processos que assegurem maior acesso
e qualidade aos serviços ofertados pelas equipes de
atenção básica.
A premiação, que ocorre pela primeira vez, vai
destacar o alto padrão de qualidade das equipes com a
liberação de quase R$75 milhões para cerca de 3.532
Municípios em todo o Brasil. O prêmio vai contemplar
mais de 15 mil equipes.
Para o meu Estado, Santa Catarina, serão destinados R$6,68 milhões, referentes à avaliação de 1.058
equipes que aprimoraram o padrão de qualidade no
atendimento à população. Ao todo, serão beneficiados
257 dos 293 Municípios catarinenses, um grande salto
de qualidade no atendimento à população.
As equipes foram avaliadas com base em indicadores como: atendimento pré‑natal, acompanhamento
de doentes crônicos, tempo de espera por consulta
e adequada atenção à saúde do idoso, entre outros.
O Ministério da Saúde, também pela primeira
vez, ouviu pessoalmente a opinião dos usuários sobre
o atendimento prestado pelas equipes de atenção básica. Foram entrevistados quase 56 mil usuários, numa
demonstração clara de uma gestão comprometida e
de respeito com os usuários dos serviços do nosso
SUS. Em Santa Catarina, 4.296 usuários participaram
dessa avaliação.
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A partir dos resultados da avaliação, passam a
vigorar novos padrões e indicadores de qualidade nas
unidades. O objetivo é garantir alto nível de atendimento por meio de um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das
equipes de saúde.
Atualmente, cada equipe recebe do Governo
Federal de R$7,1 mil a R$10,6 mil por mês, conforme
critérios socioeconômicos e demográficos, acrescidos
ainda de recursos para as equipes com agentes comunitários de saúde e profissionais de saúde bucal.
Equipes consideradas insatisfatórias, que não cumpriram o mínimo necessário do padrão de qualidade, não
receberão recursos. Porém, poderão se inscrever para
uma nova avaliação, que será feita em março de 2013.
Além disso, será possível também a adesão ao Programa de Qualidade de Equipes de Apoio dos Núcleos de
Apoio à Saúde da Família – NASF, de Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e dos Consultórios
na Rua, ampliando, assim, a abrangência do prêmio.
As Unidades Básicas de Saúde – UBS também
recebem investimentos do Ministério da Saúde no que
diz respeito à qualidade – as equipes de atenção básica
atendem a população. O Programa de Requalificação
das UBS – Requalifica UBS prevê desde a adaptação
da estrutura física das unidades até o trabalho das
equipes de saúde.
O programa tem o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde, além
de modernizar e qualificar o atendimento à população.
Prevê, ainda, a construção de novas UBS, além da
ampliação e reforma das unidades já existentes. Atualmente, existem mais de 38 mil Unidades Básicas de
Saúde no País.
Somente em Santa Catarina são 1.549 UBS em
funcionamento, além de 155 em construção, 196 que
estão sendo ampliadas e 184 reformadas.
Esses são investimentos que comprovam o comprometimento do Governo da nossa Presidenta Dilma
com a população no que diz respeito ao atendimento
básico na saúde. A preocupação com a qualidade deve
ser permanente e incentivada para que possamos atingir níveis cada vez melhores no atendimento de cada
cidadão e cidadã brasileiros.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.

V – ORDEM DO DIA
Presentes os seguintes srs. deputados:
Partido Bloco
RORAIMA
Berinho Bantim PEN
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Francisco Araújo PSD
Paulo Cesar Quartiero DEM
Raul Lima PSD
Total de Roraima 4
AMAPÁ
Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB
Sebastião Bala Rocha PDT
Total de Amapá 3
PARÁ
Beto Faro PT
Cláudio Puty PT
Giovanni Queiroz PDT
Josué Bengtson PTB
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará 7
AMAZONAS
Carlos Souza PSD
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSD
Total de Amazonas 6
RONDÔNIA
Marcos Rogério PDT
Moreira Mendes PSD
Nilton Capixaba PTB
Padre Ton PT
Total de Rondônia 4
ACRE
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB
Total de ACRE 3
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
Júnior Coimbra PMDB
Lázaro Botelho PP
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de Tocantins 4
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB
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Costa Ferreira PSC
Domingos Dutra PT
Francisco Escórcio PMDB
Hélio Santos PSD
Pedro Novais PMDB
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB
Ribamar Alves PSB
Total de Maranhão 11
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Ariosto Holanda PSB
Artur Bruno PT
Danilo Forte PMDB
Eudes Xavier PT
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Guimarães PT
Manoel Salviano PSD
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Total de Ceará 10
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Jesus Rodrigues PT
Júlio Cesar PSD
Marcelo Castro PMDB
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB
Total de Piauí 6
RIO GRANDE DO NORTE
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Sandra Rosado PSB
Total de Rio Grande do Norte 3
PARAÍBA
Damião Feliciano PDT
Hugo Motta PMDB
Leonardo Gadelha PSC
Luiz Couto PT
Manoel Junior PMDB
Total de Paraíba 5
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho DEM
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT
Jorge Corte Real PTB
Mendonça Filho DEM
Paulo Rubem Santiago PDT
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Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco 10
ALAGOAS
Arthur Lira PP
Celia Rocha PTB
Givaldo Carimbão PSB
João Lyra PSD
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas 5
SERGIPE
Heleno Silva PRB
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB
Total de Sergipe 3
BAHIA
Antonio Brito PTB
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Antonio Imbassahy PSDB
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB
Edson Pimenta PSD
Fábio Souto DEM
Felix Mendonça Júnior PDT
Fernando Torres PSD
Geraldo Simões PT
José Carlos Araújo PSD
José Nunes PSD
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Lucio Vieira Lima PMDB
Luiz Alberto PT
Márcio Marinho PRB
Marcos Medrado PDT
Nelson Pellegrino PT
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães PSD
Total de Bahia 21
MINAS GERAIS
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Carlaile Pedrosa PSDB
Diego Andrade PSD
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT
Geraldo Thadeu PSD
Isaias Silvestre PSB
Jairo Ataide DEM
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João Magalhães PMDB
Lael Varella DEM
Leonardo Quintão PMDB
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP
Marcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes PSD
Mauro Lopes PMDB
Miguel Corrêa PT
Newton Cardoso PMDB
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PSD
Weliton Prado PT
Zé Silva PDT
Total de Minas Gerais 29
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB
Iriny Lopes PT
Lauriete PSC
Lelo Coimbra PMDB
Manato PDT
Paulo Foletto PSB
Rose de Freitas PMDB
Sueli Vidigal PDT
Total de Espírito Santo 8
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alexandre Santos PMDB
Andreia Zito PSDB
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Paulo César PSD
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Fernando Jordão PMDB
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB
Jair Bolsonaro PP
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM
Romário PSB
Simão Sessim PP
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Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB
Walney Rocha PTB
Washington Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro 24
SÃO PAULO
Antonio Bulhões PRB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Beto Mansur PP
Bruna Furlan PSDB
Carlos Zarattini PT
Duarte Nogueira PSDB
Edinho Araújo PMDB
Eleuses Paiva PSD
Eli Correa Filho DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Guilherme Campos PSD
Guilherme Mussi PSD
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Junji Abe PSD
Keiko Ota PSB
Luiz Fernando Machado PSDB
Márcio França PSB
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Pereira da Silva PDT
Ricardo Izar PSD
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PSD
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB
Vaz de Lima PSDB
Vicente Candido PT
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo 34
MATO GROSSO
Carlos Bezerra PMDB
Eliene Lima PSD
Homero Pereira PSD
Nilson Leitão PSDB
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 7
DISTRITO FEDERAL
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Erika Kokay PT
Izalci PSDB
Jaqueline Roriz PMN
Luiz Pitiman PMDB
Policarpo PT
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal 6
GOIÁS
Armando Vergílio PSD
Heuler Cruvinel PSD
Íris de Araújo PMDB
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PMDB
Valdivino de Oliveira PSDB
Total de Goiás 11
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Giroto PMDB
Mandetta DEM
Marçal Filho PMDB
Total de Mato Grosso do Sul 5
PARANÁ
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
André Vargas PT
Cida Borghetti PP
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Fernando Francischini PEN
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB
Luiz Carlos Setim DEM
Luiz Nishimori PSDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC
Total de Paraná 17
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB
Décio Lima PT
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Edinho Bez PMDB
Esperidião Amin PP
Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luci Choinacki PT
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini PSD
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Ronaldo Benedet PMDB
Total de Santa Catarina 11
RIO GRANDE DO SUL
Alexandre Roso PSB
Beto Albuquerque PSB
Danrlei De Deus Hinterholz PSD
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Giovani Cherini PDT
Jeronimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB
Nelson Marchezan Junior PSDB
Paulo Ferreira PT
Paulo Pimenta PT
Renato Molling PP
Ronaldo Nogueira PTB
Ronaldo Zulke PT
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul 17
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A lista
de presença registra o comparecimento de 274 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Passa-se à Ordem do Dia.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Item
1 da pauta.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº...
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Um minuto, por favor,
Presidente, porque eu estou aqui conversando com
a nossa assessoria para tentar negociar exatamente
sobre esse item da pauta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O
Deputado Edinho Bez, de quem eu cortei 2 minutos,
encontra-se no plenário? (Pausa.)
V.Exa. dispõe de 2 minutos.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem
Sem revisão do orador.) – Minha cara Presidente, meus
colegas Parlamentares, uso a tribuna, nesta oportunidade, a exemplo de outros colegas, para homenagear, valorizar, enaltecer, reconhecer o grande brasileiro
Oscar Niemeyer.
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Niemeyer é conhecido como Homem das Curvas, e é conhecido também por sua criatividade. É conhecido como o que pensa mais, acima da média do
povo brasileiro, reconhecido como o melhor arquiteto
do Brasil e, mais ainda, o melhor arquiteto do mundo.
Estamos aqui enaltecendo as coisas boas do
Brasil, não deixando que as coisas ruins tomem conta.
Temos muitas coisas boas, entre elas, lideranças, artistas, profissionais, e inteligências fantásticas, como a
de Oscar Niemeyer, que tem um reconhecimento total.
O Brasil está de luto. Conversei com vários colegas hoje pela manhã. À tarde estaremos no Palácio
do Planalto, onde participaremos do seu velório em
Brasília.
Ele teve participação em muitas cidades, em
muitas capitais Brasil afora – como Rio de Janeiro,
São Paulo, Belo Horizonte –, mas a marca principal de
Oscar Niemeyer foi a construção de Brasília. Em apenas 4 anos a cidade foi construída. E ele foi o grande
arquiteto da cidade – não de um prédio, de um edifício
isoladamente, mas de toda a cidade de Brasília.
A Brasília, nobre Deputado Onofre Santo Agostini, chegam pessoas de todo o mundo, especialmente
estudantes de arquitetura, a fim de conhecer as obras
idealizadas por Oscar Niemeyer.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Peço
aos Líderes que me avisem quando houver o entendimento para iniciarmos a votação. Estou aguardando.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a palavra o Deputado Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero pedir o apoio dos colegas a uma proposta de enorme relevância para este
País: o Projeto de Lei nº 1.572, de 2011.
A proposta, de autoria do nobre Deputado Vicente Cândido, institui o Código Comercial e, embora
se tenha baseado em estudo desenvolvido pelo eminente comercialista Prof. Fábio Coelho, incorpora em
seu texto original valiosas contribuições de juristas e
profissionais do Direito Empresarial, colhidas ao longo
dos debates ocorridos nos mais variados foros.
E por que instituir um Código Comercial? Para
responder, peço licença às Sras. e aos Srs. Parlamentares, para resgatar ponderações tecidas na justificação
da proposta, que, sem dúvida nenhuma, vem ajudar
muito o País, as quais, por sua consistência e atualidade, conduziram-me à convicção de que as relações
jurídicas entre empresas necessitam, sim, de uma nova
moldura normativa.
Como é do conhecimento de todos, o Código Civil
de 2002 operou a revogação do até então vigente Código Comercial de 1850, salvo quanto à parte relativa
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ao comércio marítimo. Desde então, a disciplina das
matérias de Direito Comercial passou a repousar no
Código Civil, que regulou alguns aspectos gerais do
Direito das Empresas.
Sra. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
publicação, na íntegra, deste discurso, mas quero daqui cumprimentar o ilustre Deputado Vicente Candido,
pela feliz ideia dessa proposta. Não é uma proposta
só do Deputado Vicente Candido ou do PT – é uma
proposta que vem ao encontro do País. O Brasil será
beneficiado se votarmos e aprovarmos o Projeto de
Lei nº 1.572.
Por isso, cumprimento o ilustre Deputado Vicente
Candido. Quero colocar-me à sua disposição e fazer
um apelo aos Srs. Deputados para que ajudem aprovar essa matéria urgentemente, porque ela vem, sem
dúvida nenhuma, trazer um benefício muito grande à
Nação brasileira. Institui o Código Comercial, que é de
suma importância para o Brasil.
Solicito a V.Exa. que meu pronunciamento seja
publicado na íntegra e divulgado nos meios de comunicação desta Casa e, principalmente, no programa A
Voz do Brasil, porque é preciso dar conhecimento ao
povo de um projeto de suma importância para a Nação
brasileira: o Projeto de Lei nº 1.572, do ilustre Deputado Vicente Candido.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo
esta tribuna, hoje, para solicitar a atenção e o apoito
deste Parlamento para uma proposta de enorme relevância para o País: o Projeto de Lei nº 1.572, de 2011.
A proposição, de autoria do nobre Deputado Vicente Candido, institui o Código Comercial e, embora
se tenha baseado em estudo desenvolvido pelo eminente Comercialista Prof. Fábio Ulhoa Coelho, incorpora, em seu texto original, valiosas contribuições de
juristas e profissionais do Direito Empresarial, colhidas
ao longo dos numerosos debates ocorridos nos mais
variados foros.
E por que instituir um Código Comercial? Para
responder, peço licença às Sras. e aos Srs. Parlamentares, para resgatar ponderações tecidas na justificação
da proposta, que, por sua consistência e atualidade,
conduziram-me à convicção de que as relações jurídicas entre empresas necessitam, sim, de uma nova
moldura normativa.
Como é do conhecimento de todos, o Código Civil de 2002 operou a revogação do até então vigente
Código Comercial de 1850, salvo quanto à parte relativa ao comércio marítimo. Desde então, a disciplina
das matérias de Direito Comercial passou a repousar
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no Código Civil, que regulou alguns aspectos gerais
do Direito das Empresas, e em leis esparsas como a
Lei das Sociedades Anônimas, a Lei de Recuperação
Judicial, Extrajudicial e Falência, entre outras.
Em que pese o inegável desenvolvimento da economia brasileira e o expressivo aumento de sua inserção
internacional, os 10 anos que sucederam a revogação
do Código Comercial parecem ter demonstrado que
o quadro regulatório ainda carece de aprimoramento.
Um artigo do ilustre Prof. Arnoldo Wald, publicado no Suplemento Direito e Justiça do jornal Correio
Braziliense, edição de 3 de setembro de 2012, colocou
luz sobre as fragilidades de nosso atual quadro jurídico e seus riscos para o ambiente de negócios. Disse
o eminente jurista:
“Na realidade, temos hoje, no direito empresarial, uma verdadeira colcha de retalhos,
com normas jurídicas ambíguas, ou contraditórias, decorrentes de sua elaboração em fases
distintas da nossa história, nas quais muitos
dos institutos jurídicos, hoje existentes, ainda
eram desconhecidos. É uma situação que afeta
seriamente a segurança jurídica, tendo ensejado inclusive a injusta e descabida colocação
do País em centésimo lugar na avaliação do
Banco Mundial, em relação à confiança que
se pode ter no cumprimento dos contratos”.
Retornando, então, à indagação já colocada neste
pronunciamento, por que instituir um Código Comercial?
Para que a excessiva dispersão legislativa da disciplina
empresarial, na teoria, não impeça uma compreensão
orgânica do Direito Comercial e, na prática, não crie
embaraços ao progresso da atividade mercantil e não
gere prejuízos à economia brasileira.
Para que um ramo do Direito – com fundamentos e princípios distintos do Direito Civil – possa ter o
seu próprio diploma, seu próprio microssistema, facilitando seu estudo, seu desenvolvimento como campo
específico do saber jurídico e sua aplicação aos fatos
da vida empresarial.
Para que, no dizer do Prof. Fabio Ulhoa Coelho,
em recente artigo publicado na revista on-line O Comercialista, se reconheça a importância da proteção à
empresa, elemento fundamental da ordem econômica,
e para que o Código seja “veículo do aumento da segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais”.
Para que, ademais, este Parlamento, possa continuar – seja como instância legiferante, seja como campo de reflexão e debates – oferecendo à sociedade a
oportunidade emblemática de aperfeiçoar a legislação
comercial e conformá-la às modernas demandas da
atividade empresarial e da sociedade como um todo.
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Por essas razões, entre outras, vejo muitos méritos no Projeto de Lei nº 1.572, de 2011, que institui
o Código Comercial.
A proposição tramita em Comissão Especial desta Casa, que conta com o inestimável e determinante
auxílio de uma comissão de juristas formada por notáveis comercialistas deste País.
A Comissão promoveu, ao longo deste ano, audiências públicas riquíssimas, que lograram buscar
junto aos segmentos envolvidos – Governo, academia, magistratura, empresariado – ideias, críticas e
sugestões. Essas colaborações vêm sendo, de modo
extremamente profícuo e criterioso, apreendidas pelos
ilustres Parlamentares e juristas na formação de suas
convicções e na adequação de um texto que possa, ao
mesmo passo, traduzir consenso e evolução.
Convido, portanto, meus nobres pares a continuarmos no empenho de discussão, aprimoramento
e aprovação da proposta de Código Comercial. Creio
que, desse modo, estaremos contribuindo para o fortalecimento do Direito Empresarial brasileiro e para o
desenvolvimento econômico do nosso País.
Era o que tinha a dizer. Obrigado.
O SR. IVAN VALENTE – Sra. Presidente, peço
a palavra como Líder.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Ivan Valente, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero, desta tribuna, dizer da importante
iniciativa tomada pela Comissão de Direitos Humanos
desta Casa e pela Comissão Parlamentar Memória,
Verdade e Justiça, que, a partir de iniciativa da nossa
querida Deputada Luiza Erundina, realizarão nesta
quinta-feira à tarde sessão solene para a devolução
simbólica dos mandatos dos Deputados Federais cassados pela ditadura de 64.
E nós queremos reafirmar que já passou da hora.
Foram mais de 170 Parlamentares cassados durante
três fechamentos do Congresso Nacional. Vinte e seis
desses Deputados ainda estão vivos. Muitos estarão
aqui hoje para serem homenageados. Parece-me um
momento ímpar desta Casa o resgate da memória do
que foi a resistência no Parlamento brasileiro, assim
como a resistência heroica do povo brasileiro no movimento social, no movimento popular, na luta pela
reforma agrária, na luta pela liberdade, na luta pelos direitos humanos. Vivemos ainda no Brasil, Sra.
Presidente, Srs. Deputados, uma iniquidade, que é a
Lei da Anistia não permitir a punição de torturadores.
Essa é uma questão-chave, que temos que recolocar
em discussão.
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Temos visto, Sra. Presidente, Srs. Deputados, que
a Comissão da Verdade, associada a outras comissões,
tem muito trabalho pela frente, porque ainda há ações
na Justiça para libera comandantes da tortura, torturadores notórios, como o Major Curió, que trabalhou
na Guerrilha do Araguaia, liberado agora pela Justiça.
Há uma decisão liminar trancando a ação penal
proposta contra o Major Curió, da 4ª turma do TFR,
que ainda precisa se pronunciar sobre o recurso, que
precisa ser negado.
Por isso, Sra. Presidente, houve toda uma cooperação das Polícias no Cone Sul para tirar a liberdade,
torturar e assassinar lutadores sociais e lutadores pela
liberdade na chamada Operação Condor. Mas houve resistência por parte de Parlamentares desta Casa – hoje
a Câmara cumprirá seu papel. É o caso, por exemplo,
de Plínio de Arruda Sampaio, Mário Covas, Leonel de
Moura Brizola, que foram cassados pela ditadura. Eles
são alguns dos homenageados post mortem. Outros
aqui estarão de corpo presente. É com muita emoção
que vamos saudá-los neste dia em que se fará nesta
Casa a devolução simbólica dos mandatos cassados
pela ditadura militar.
E reafirmo, Sra. Presidente, que, mais do que
nunca, este é o momento de rediscutirmos a Lei da
Anistia. Quando da criação da Comissão da Verdade,
já discutíamos sua autonomia para convocar, investigar os mandantes e os praticantes de tortura, de assassinatos, de desaparecimentos no País. Eles estão
impunes. Foram, inclusive, promovidos. Muitos militares
foram promovidos, como o Brilhante Ustra, chefe do
DOI-CODI do Rio de Janeiro.
Aqui, prestamos nossa homenagem especial ao
Deputado Rubens Paiva. Foi morto em Porto Alegre
um coronel que tinha documentos provando que o ex-Deputado Rubens Paiva foi preso pelo DOI-CODI do
Rio de Janeiro. Foi levado para a Rua Barão de Mesquita, sede da Polícia do Exército do Rio de Janeiro,
por onde tantos outros passaram, inclusive este Deputado que vos fala, que foi torturado no DOI-CODI
do Rio de Janeiro e hoje é Parlamentar da República
Federativa do Brasil.
Quero dizer aos parentes de Rubens Paiva e de
tantos outros desaparecidos políticos que hoje podem
se sentir homenageados, porque agora a verdade poderá vir definitivamente à tona e nós precisamos virar
essa página da História do Brasil. Além da Anistia,
os torturadores precisam ser investigados e punidos.
Parabéns à Câmara dos Deputados pela homenagem que fará hoje à tarde aos Parlamentares cassados pela ditadura militar.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à
tribuna no dia de hoje parabenizar a Comissão de Direitos Humanos e Minorias desta Casa e a Comissão
Parlamentar Memória, Verdade e Justiça, que, a partir
de iniciativa da nossa querida Deputada Federal Luiza
Erundina, realizarão nesta quinta-feira sessão solene
em que se fará a devolução simbólica dos mandatos dos
Deputados Federais Cassados pela ditadura de 1964.
Como o próprio título da sessão afirma, será um
ato simbólico, mas de extrema importância para todos
o que tombaram defendendo a democracia no País,
que tiveram seus direitos mais elementares violados,
e para a história do País, que deve ser reescrita, trazendo à tona toda a verdade desse período.
O Congresso brasileiro demorou 48 anos para
afirmar a soberania do Legislativo e corrigir esse erro,
mas, felizmente, neste caso, alguma justiça está sendo
feita. Além da sessão solene, o livro Parlamento Mutilado também contará essa história a partir do olhar
das vítimas da ditadura.
Durante o regime militar, o Parlamento brasileiro
foi fechado em três ocasiões. Quatro legislaturas foram afetadas e mais de 170 Deputados tiveram seus
mandatos cassados, sem que qualquer análise fosse
feita pelo Congresso. Perderam seus direitos políticos,
concedidos pelo povo, por defenderem a liberdade e
a democracia. Entre eles está nosso companheiro de
partido, Plínio de Arruda Sampaio, além de figuras
históricas da política brasileira, como Leonel Brizola e Mário Covas, que morreram sem ter esse direito
reconhecido.
Os 26 Deputados Federais cassados que ainda estão vivos foram convidados para a cerimônia.
Recebê-los de volta a esta Casa será uma honra e
mais um passo dado no sentido da garantia do direito
à memória, à verdade e à justiça no País.
Outro passo importante neste sentido foi dado
nesta quarta-feira com a assinatura do termo de cooperação da nossa Comissão Parlamentar Memória,
Verdade e Justiça com a Comissão Nacional da Verdade. Assim, oficialmente, a Comissão Nacional da
Verdade recebeu os documentos resultantes da pesquisa sobre esses 173 mandatos cassados. E receberá
os demais levantados pela Comissão Parlamentar ao
longo de seu trabalho, numa clara contribuição desta
Casa ao esforço nacional para descobrir a verdade.
Infelizmente, no entanto, ainda temos muitos obstáculos a superar até que esta página de nosso passado seja completamente virada. Enquanto celebramos
no Legislativo alguns avanços alcançados, enquanto
a Comissão Nacional da Verdade recebe documentos
até então julgados destruídos, como os encontrados
no Rio Grande do Sul sobre a prisão do Deputado Ru-
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bens Paiva e a participação de militares no atentado
do RIOCENTRO, a Justiça brasileira ainda se recusa
a responsabilizar os responsáveis por torturas, assassinatos e desaparecimentos durante a ditadura militar.
Na semana passada foi publicada no Diário Oficial a decisão do Desembargador Olindo Herculano de
Menezes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
– Brasília –, aceitando pedido liminar para suspender
ação penal contra o Coronel da reserva Sebastião
Rodrigues Curió. Curió, como sabemos, é acusado de
ter sequestrado e mantido sob cárcere privado cinco
militantes de esquerda em 1974, durante a Guerrilha
do Araguaia.
A ação contra Curió foi aberta em agosto pela
Justiça Federal em Marabá, no Pará. O Tenente-Coronel da reserva Lício Maciel é processado pela mesma
ação, inédita contra militares no País. Os dois participaram da repressão ao PCdoB no Araguaia. A defesa
de Curió recorreu ao TRF com um pedido de habeas
corpus, argumentando o mesmo de sempre: que a
Lei da Anistia não permite a abertura de ação penal
e que os crimes já teriam prescrito. Para o Ministério
Público Federal, o caso deve ser investigado, já que a
Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou
o Brasil, em 2010, por não ter investigado a morte de
62 pessoas durante a Guerrilha do Araguaia.
Como se trata de decisão liminar, a 4ª Turma
do TRF ainda precisa se pronunciar sobre o recurso.
Esperamos, assim, que os desembargadores do Tribunal tomem uma decisão diversa e permitam o prosseguimento da ação e o julgamento de Curió e Lício.
O Estado brasileiro não pode perpetuar a impunidade
contra crimes de lesa-humanidade, sob o risco de seguirmos legitimando a tortura, os assassinatos e os
desaparecimentos forçados que ocorrem até hoje por
ação das forças militares no País.
Esperamos também, como pediu o Coordenador
da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Fonteles,
que as pessoas, civis ou militares, que tenham arquivos em casa referentes ao período da ditadura militar
os disponibilizem de forma voluntária para a Comissão.
Cada peça desse quebra-cabeça pode ajudar a esclarecer o destino de centenas de desaparecidos políticos
cujas famílias até hoje tentam concluir suas histórias.
Há muita coisa ainda por ser revelada. No final de
novembro, novos documentos da Operação Condor,
que relatam a perseguição e captura de dissidentes
políticos com a colaboração das ditaduras da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, também foram
entregues à Comissão Nacional da Verdade.
Esta semana um relatório parcial sobre os trabalhos da pesquisa para levantar violações de direitos humanos contra indígenas entre 1946 e 1988 foi
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entregue à comissionária Maria Rita Kehl pelo Grupo
Tortura Nunca Mais, Comissão Justiça e Paz de São
Paulo, Associação Juízes para a Democracia, Armazém
Memória, Koinonia Presença Ecumênica e Instituto de
Políticas Relacionais. O relatório traz informações, entre outras, sobre a CPI do Índio, que ocorreu em 1968,
sobre cadeias clandestinas e a Guarda Rural Indígena,
sobre conflitos envolvendo as Forças Armadas e órgãos do Estado e conflitos decorrentes da política de
desenvolvimento do Estado implementada na ditadura.
Enfim, senhoras e senhores, é uma verdade que
apenas começa a ser descortinada. Cabe o este Parlamento envidar todos os esforços para que toda ela
venha à tona e para que a justiça finalmente seja feita
neste País. É o que buscaremos fazer, mesmo que de
forma simbólica, nesta quinta-feira, com a devolução
dos 173 mandatos cassados no período da ditadura
militar. E seguiremos lutando para garantir essa conquista a cada família atingida e a cada sobrevivente
das violações aos direitos humanos no período da
ditadura militar.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, nós,
depois de consultarmos a nossa assessoria, consultarmos o Governo, a assessoria do Governo, para ver
a viabilidade da inclusão de outras categorias, de outras carreiras no Projeto de Lei nº 4.371, que prevê a
remuneração de cargos de várias carreiras no Poder
Executivo, percebemos que não há a previsão de dotação orçamentária para que se incluam essas novas
carreiras.
Conversei com o Relator-Geral do Orçamento,
Senador Romero Jucá. Acabei de conversar com ele
por telefone. Não há, ainda, por parte de S.Exa., uma
decisão para a inclusão dessas novas categorias, dessas novas carreiras, para o aumento.
Por tudo isso, Sra. Presidente, eu quero informar que nós não vamos prejudicar as carreiras que
estão contempladas e que fizeram a negociação com
o Executivo e que constam do PL 4.371. Nós vamos
concordar com a sua votação, ao mesmo tempo em
que já nos comprometemos com o pessoal do Banco
Central do Brasil – BACEN, com o pessoal da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal – ANFIP, com pessoal da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Brasil – SINAIT e da Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP de que nós vamos trabalhar com um esforço muito forte no sentido de fazer
a inclusão na previsão orçamentária para o ano que
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vem desse aumento de 5% que está sendo dado para
as outras categorias.
Quero dizer, ainda, Sra. Presidente, que, na pauta
de hoje, nós solicitamos... Primeiro, mantém o projeto
de lei, que eu acho que é o mais importante, o item 1
da pauta, Projeto de Lei nº 4.371, de 2012. Mas vamos
solicitar a retirada da pauta do item 3, o PDC nº 51,
de 2011, e também o item 6 da pauta, que é o PDC
nº 560, de 2012.
Agradeço a tolerância a V.Exa.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa.
só contribui em todas as sessões para que possamos
chegar a um denominador comum.
O SR. ASSIS MELO – Sra. Presidente, permita-me fazer um registro?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não. Mas eu quero dizer que depois vamos passar à
votação, por favor.
O SR. ASSIS MELO (PCdoB – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, apenas
para prestar uma homenagem póstuma a Oscar Niemeyer. Nossos pêsames à família, em nome do nosso
partido, o PCdoB.
Quero também saudar os Deputados pelos trabalhos desta Casa ao longo deste ano. Quero ainda
lamentar a não inclusão na pauta e a não votação do
fim do fator previdenciário.
Por isso, Sra. Presidente, quero me solidarizar
com as Centrais Sindicais e, ao mesmo tempo, pedir
que seja divulgado nos órgãos de comunicação desta Casa, em especial no programa A Voz do Brasil,
nota das Centrais Sindicais, especialmente da CTB,
da CUT, da Força Sindical, da Nova Central Sindical
de Trabalhadores e da UGT. Essa entidades assinaram uma nota proclamando não só a sensibilidade da
Presidente ao tratar desse tema, mas também a mobilização dos trabalhadores para que no próximo ano
a gente tenha, sim, condições de não só votar o fim
do fator previdenciário, mas dar melhores condições
de reajuste salarial aos aposentados.
Era isso, Sra. Presidente.
Obrigado.
NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR
As Centrais Sindicais abaixo assinadas vêm a
público denunciar e repudiar a não votação do Fator
Previdenciário na sessão de 28/11/2012 na Câmara
dos Deputados.
O acordo é umas das principais prioridades da
pauta dos trabalhadores que vem sendo defendida e
negociada pelas Centrais com o Governo nos últimos
anos, em função do caráter perverso do fator atual,
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que penaliza a classe trabalhadora após anos e anos
de contribuição e trabalho.
Queremos lembrar que a discussão e negociação sobre o fator previdenciário se arrasta desde meados de 2007. E apesar de termos proposto diversas
alternativas para solucionar os impasses surgidos e
chegado ao acordo da fórmula 85/95, o governo vem
sistematicamente bloqueando a votação dessa matéria
no âmbito da Câmara Federal.
Conscientes de nosso papel de defender a classe trabalhadora e também da nossa responsabilidade
para com o sistema previdenciário brasileiro, a nossa
proposta leva em consideração a necessidade da sustentabilidade do sistema e não apenas o fim, pura e
simplesmente, da fórmula de cálculo. Neste sentido,
não entendemos o porquê da insistência em manter o
bloqueio à votação dessa reivindicação tão importante
para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros/as
que têm sido vítimas desse mecanismo injusto, que
contribui para exclusão – a previdência social brasileira é um dos maiores instrumentos de distribuição de
renda e de combate à desigualdade. A atitude do governo não faz jus ao slogan de que “País Rico é País
Sem Pobreza”. Por isso, as Centrais reivindicam que
o governo se disponha a sentar novamente à mesa
de negociação para desbloquear a votação no Congresso Nacional até o final deste ano, tendo em vista
que o tema já foi acordado anteriormente. Da nossa
parte vamos manter nossa mobilização e pressão para
que os deputados votem o quanto antes o fim dessa
injustiça contra os trabalhadores de trabalhadoras do
Brasil, referendando o acordo.
CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
CUT – Central Única dos Trabalhadores
Força Sindical
NCST – Nova Central Sindical de Trabalhadores
UGT – União Geral dos Trabalhadores
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente,
antes de iniciar a Ordem do Dia, eu solicitaria a esta
Presidência que nós fizéssemos 1 minuto de silêncio
em homenagem à memória daquele que foi o maior
arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos
fazer um minuto de silêncio. Eu acho que todos se sentem abatidos até com a morte de uma pessoa que disse
a seguinte frase: “A vida é um minuto” – não é Deputado
Roberto Freire – “e se deve vivê-la com solidariedade”.
Oscar achava que a arquitetura dele não era nada de
anormal, de esplendoroso. Ele gostava de desenhar as
linhas que mais aproximassem os espaços, que mais
se aproximassem do povo que ele amava.
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Então, eu acho muito feliz esta colocação de
V.Exa. e em tempo.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu
quero me associar a esse pedido. Cheguei aqui neste
momento e ia fazê-lo, além de dizer que o Brasil perde um gênio. Pode‑se contestar o que quiser, nunca a
criatividade, nunca o gênio de Oscar Niemeyer.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E a
pessoa humana.
Um minuto de silêncio, por favor.
(O Plenário presta a homenagem solicitada.)
O SR. EDUARDO CUNHA – Sra. Presidente?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não, Deputado Eduardo Cunha.
O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o
PMDB se associa à homenagem prestada a esse grande brasileiro que foi Oscar Niemeyer e concorda com
a proposição de pauta, com as colocações do Deputado Pauderney Avelino e com a pauta consensuada.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Item 1.
PROJETO DE LEI Nº 4.371-A, DE 2012
(Do Poder Executivo)
Discussão em turno único do Projeto
de Lei nº 4.371, de 2012, 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 Fazenda Nacional, Advogado da União, Procurador Federal, Defensor
Público da União e da Carreira de Procurador
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 Planejamento 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 Inteligência, de que trata a Lei nº 11.776,
de 17 de setembro de 2008, dos cargos de
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Delegado de Polícia Federal e de Perito Criminal Federal da Carreira Policial Federal, da
Carreira de Policial Rodoviário Federal e dos
cargos 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, Amapá, Rondônia e Roraima de que trata a Lei nº
11.358, de 19 de outubro de 2006, e dá outras
providências; pendente de pareceres das
Comissões: de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, de Finanças e Tributação
e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sobre a mesa requerimento de retirada de pauta da proposição:
“Senhor Presidente:
Requeiro à Vossa Excelência, nos termos do inciso VI do art. 117, combinado com
o item 1, alínea a, inciso I, do art. 101 do Regimento Interno, a retirada de pauta do PL
4.371/12, constante da Ordem do Dia da presente sessão.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de
2012. – Miro Teixeira, Vice-Líder do PDT.”
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há oradores inscritos para falar a favor ou contra.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Como autor...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como
autor, Deputado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Sem revisão
do orador.) – Sra. Presidente, nós estamos aqui com
algumas informações colidentes. Eu penso que talvez
possamos, depois de resolvermos as questões de sucessão da Mesa Diretora...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu
estou vendo... Não é assunto. É sobre a pauta mesmo.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Talvez nós possamos
aqui trocar informações sobre o que está se passando realmente com os funcionários do Banco Central.
Porque o que me chegou aqui aos ouvidos é que eles
foram excluídos dessa negociação.
Agora o Deputado Pauderney Avelino me disse
outra coisa, ou melhor, que a situação evoluiu. E foi o
Deputado Bohn Gass também que me deu uma outra
qualidade de informação.
Eu acho que o melhor é nós tratarmos um pouco
desse assunto no microfone, publicamente, porque aí
podemos tentar buscar uma solução suasória para o
impasse.
O SR. BOHN GASS – Presidenta Deputada Rose.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Deputado Bohn Gass.
O SR. BOHN GASS (PT – RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Eu só gostaria de colocar o seguinte:
nós temos um conjunto de categorias que estavam em
negociações com o Governo, aceitaram as propostas e
acordaram os percentuais do reajuste dessas categorias.
Essas que acordaram vieram no projeto e estão
aqui dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, dentro da Lei Orçamentária, corretamente. Acontece que
algumas categorias, e não é só o caso dos servidores
do Banco Central, eu sei que no INCRA, por exemplo,
eu acompanhei de perto esse processo, o Governo
propunha um índice de reajuste, e as categorias não
aceitavam, porque eles estavam no processo legítimo
das categorias de negociar maior percentual de reajuste.
O Governo fixou um prazo para que as categorias dissessem “sim” ou “não” perante o acordo final
da negociação, porque precisava mandar para o Congresso a proposta orçamentária. Acontece que algumas
categorias não responderam. Ao não responderem,
obviamente não acordaram.
O que está acontecendo neste momento? Essas
categorias estão conversando com o Planejamento
para ver se há um entendimento. E, se houver esse
entendimento e a proposta vier para cá, ela precisa
necessariamente vir do Governo para cá depois do
entendimento com as categorias. Por quê? Porque é
vício de origem, vamos dizer assim. Nós não podemos
propor aqui por causa da adequação orçamentária e
da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Então, nesse sentido, eu só quero trazer essa
explicação pelo que aconteceu e apelar aos nobres
Líderes para que nós possamos votar.
A Presidenta leu os nomes de um conjunto de
categorias aqui e, se nós não votarmos, nós estaremos prejudicando as categorias que acordaram com
o Governo, que fizeram as suas reuniões e que acordaram, em detrimento daqueles que não aceitaram. E
é legítimo que eles continuem a negociação. E, assim
que se entenderem, obviamente (inaudível).
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Presidente
Rose...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois não.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de aditar
a seguinte questão: o pessoal do BACEN, da SUSEP, da
CVM, da ANFIP e do SINAIT, essas categorias não haviam
realmente, como disse o Deputado Bohn Gass – e peço a
atenção do Deputado Miro Teixeira – aceitado a negociação com o Governo, os 5 pontos percentuais de reajuste.
Muito bem. Posteriormente, depois que o Executivo
mandou na previsão orçamentária os 5 pontos percen-
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tuais de aumento, essas categorias teriam manifestado
interesse em também aceitar. Ocorre que já não havia a
previsão que veio no Orçamento. Eu falei agora, por telefone, com o Relator do Orçamento, Senador Romero
Jucá, que me disse que teve realmente uma reunião com
os representantes, com os servidores do BACEN, e que
está aguardando do Executivo, do Ministério do Planejamento uma sinalização, para que ele possa incluir o valor,
o percentual para o reajuste salarial dessas categorias.
O que ocorre, Sra. Presidente, Deputado Miro Teixeira, é que talvez não dê tempo de se votar a inclusão
para se adequar financeiramente, se atender à Lei de Reponsabilidade Fiscal na próxima semana, até terça-feira.
Por isso é que eu falei com o Presidente do sinal do Banco Central e disse a ele que nós iríamos
aprovar hoje este PL 4.371, para não prejudicar os
servidores dessas carreiras já elencadas por V.Exa.,
e que nós iríamos juntos fazer um esforço para que o
Relator possa incluir.
Ocorre que, quando incluir, vai ser no dia 20 de
dezembro aproximadamente, quando se votar o projeto
de lei orçamentária no Congresso Nacional. Então, a
qualquer momento, nós estaremos dispostos a ajudar
a fazer a inclusão desse reajuste para essas categorias
que ficaram fora desse reajuste proposto pelo Governo.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, como autor
novamente, eu vou retirar, pelo seguinte: acabou de
me ligar o Dr. José Ricardo, Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores do Banco Central. Ele me disse
que está em negociação já e até às 17 horas poderá
ter uma solução. Consequentemente, nós estávamos
liberados desse compromisso de lutar, para que eles
fossem incluídos nessa negociação.
Não me impressiona muito esse tipo de história
de ter 20 categorias, 30 ou 40 se uma estiver excluída,
porque isso é uma tática de negociação comum. E nós
temos de estar ao lado daqueles que não tiveram condições de enfrentar máquinas governamentais. Como
não? É o nosso papel!
Mas como estão, como foi aberta a negociação,
como até às 17 horas tudo isso já deverá estar concluído, eu retiro o requerimento de pauta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois não.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não. Está retirada de ofício.
O SR. EMANUEL FERNANDES – Sra. Presidente, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do
comentário do Deputado Bohn Gass.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu
queria fazer uma ponderação ao Plenário. Eu li a ma-
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téria, retiramos o requerimento. Há, agora, o processo
de votação e o encaminhamento.
O SR. EMANUEL FERNANDES – O.k.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não
sei se seria mais prático se nós fizéssemos isso, e as
considerações de cada um fossem feitas neste momento, para que nós pudéssemos... Se V.Exa. naturalmente permitir.
O SR. EMANUEL FERNANDES – Eu vou retirar,
eu sou disciplinado, mas, sempre que chega a vez dos
disciplinados, vale a lei.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Mas
eu não estou disciplinando V.Exa. V.Exa. tem a palavra.
O SR. EMANUEL FERNANDES- Vamos esperar.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos passar ao processo de votação, se todos estiverem de acordo.
Nós temos que ouvir os pareceres das três Comissões ainda.
Para oferecer parecer ao projeto pela Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, concedo a palavra ao Deputado Laercio Oliveira.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o
Deputado Laercio Oliveira está em viagem, inclusive
em licença oficial, e ele, evidentemente, pediu-nos que
um Relator fosse colocado em seu lugar.
Quero parabenizar o Deputado Laercio Oliveira
por seu trabalho. S.Exa. esteve à disposição de todas
as categorias, abriu as portas para todas as categorias. Parece‑me que o Deputado Bohn Gass ficaria
como Relator de plenário agora, em substituição ao
Deputado Laercio Oliveira, até mesmo a pedido dele,
que conhece muito bem a pessoa de Bohn Gass e
sabe que, por certo, ele o representará muito bem
nesse sentido.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu gostaria de dizer, Líder, sem querer contrariar V.Exa., que o
Deputado Bohn Gass seria o Relator da Comissão de
Finanças. Se alguém da Comissão de Trabalho conhecer da matéria, eu pediria que pronunciasse o parecer.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O Deputado Laercio não se
encontra, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu sei
que ele não se encontra.
O SR. EDINHO BEZ – Eu gostaria de me manifestar.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Edinho Bez, para oferecer parecer em plenário.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente,
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só para esclarecer que, em relação às Emendas nºs
10, 12, 16, 17 e 24, que tratam da mesma categoria e
possuem idêntico conteúdo, entendemos que merecem
prosperar, pois apenas visa corrigir erros materiais do
texto original da proposição legislativa que prejudicam
efetivo termo do acordo citado.
Então, o PMDB entende que é apenas isso. Já
conversamos a respeito, e o PMDB se manifesta favoravelmente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não. Parecer favorável do Deputado Edinho Bez, pela
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público. (Pausa.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos ao parecer do projeto da Comissão de Finanças
e Tributação.
Concedo a palavra ao Deputado Bohn Gass.
O SR. BOHN GASS (PT – RS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, colegas Deputados, na verdade, trata-se de corrigir erros
materiais, adequação financeira. Por isso o substitutivo. E, pela Comissão, tem adequação financeira e
orçamentária.
Portanto, corrigido esse aspecto, nós somos favoráveis, nos termos do substitutivo.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nós
estamos agora com... Nós vamos acolher o substitutivo e também distribuí-lo, porque as pessoas têm que
ter conhecimento do que V.Exa. está apresentando.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, só gostaria
de complementar a informação do PMDB. É exatamente pelo substitutivo. O.k.?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como,
Deputado Edinho?
O SR. EDINHO BEZ – É o substitutivo que ora
nós apresentamos à Mesa agora neste momento.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois não.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para
oferecer parecer ao projeto pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra
ao Deputado Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidenta, o projeto é constitucional, por isso nós
votamos favoravelmente a ele.
Preenche todos os requisitos da legalidade. Por
consequência, nós somos favoráveis a ele na Comissão de Justiça, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu
gostaria de dizer que, em face do substitutivo apresentado, temos que o acolher e distribuí‑lo, para que
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V.Exas. saibam do que está sendo tratado. Vai demandar um pouco de tempo.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O Deputado Lincoln tinha pedido a palavra anteriormente.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, quero parabenizar V.Exa., que foi muito paciente
no acordo. Resolvido o problema, vamos à votação,
porque temos muitas matérias aí.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o
substitutivo do Deputado Edinho Bez visa à inclusão
de uma emenda que dá plenos poderes ao Conselho
do Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologia, para o
reconhecimento à percepção da gratificação de qualificação. É isso, Deputado?
(O Deputado Edinho Bez acena positivamente.)
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Estamos de
acordo.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Todos
estão de acordo? Podemos passar ao processo de
votação? (Pausa.)
Estão de acordo.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O
substitutivo traz uma emenda. Evidentemente, tem de
ser votada agora a emenda apresentada.
Segundo esta emenda, apresentada pelo PDT
– o art. 30 da Lei nº 11.907, de 2009, passa a vigor
acrescido do seguinte § 9º:
“§ 9º Caberá ao Conselho do Plano de
Carreiras de Ciência e Tecnologia – CPC, criado pelo art. 16 da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, a administração da aplicação do
reconhecimento à percepção da gratificação
de qualificação.”
EMENDA A QUE SE REFERE A SRA. PRESIDENTE
EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO Nº 1
Acrescenta-se o art. 30 ao PL n° 4.371 de 2012,
renumerando-se os demais.
Art. 30. – A Lei n° 11.907, de 2009, passa a vigorar acrescido do parágrafo § 9°:
‘‘Art. 56. .................................................
...............................................................
§ 9° Caberá ao Conselho do Plano de
Carreiras de Ciências e Tecnologia-CPC, criado
pelo artigo 16 da Lei n° 8.691, de 28 de julho
de 1993, a administração da aplicação do reconhecimento à percepção da gratificação de
qualificação-GQ.’’
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Justificação
O Plano de Carreiras para a Área de Ciência e
Tecnologia da Administração Federal Direta, das Autarquias e das Fundações Federais, possui desde 1993,
plano específico de estruturação criado pela Lei n°
8.691, de 28 de julho de 1993.
Esta Lei institui o Conselho do Plano de Carreiras
de Ciência e Tecnologia – CPC, composto por representantes dos Ministérios do Planejamento, Orçamento
e Gestão – MPOG e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, além de representantes dos
órgãos que compõem a carreira, da sociedade civil e
representação dos servidores. O Decreto n° 1.086, de
14 de março de 1994, que regulamenta o CPC, em seu
capitulo II, Art. 2 define as suas competências:
“CAPÍTULO II
Da Competência
Art. 2° Ao CPC compete:
I – propor normas legais e reguladoras,
conforme o caso, dispondo sobre ingresso,
promoção, progressão e desenvolvimento nas
carreiras que compõem o Plano de Carreiras
para a área de Ciência e Tecnologia, bem como
sobre a avaliação de desempenho nas mesmas;
II – acompanhar a implementação e propor alterações no Plano de Carreiras;
III – avaliar, anualmente, as propostas de
lotação das unidades das instituições abrangidas
pelo Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologia;
IV – propor critérios, para atribuir habilitações equivalentes, referidos nos arts. 8° e
13° da Lei n° 8.691/93;
V – examinar os casos omissos referentes
ao Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologia.”
Desde a sua criação, há mais de 19 anos, o CPC
produz, regulamenta, fixa critérios de concessão e os
implementa no que tange a Gratificação de Qualificação – GQ e Retribuição de Titulação – RT, conforme
resolução 1.
Deste modo, com a inclusão deste parágrafo podemos entender que este conselho é o órgão competente
para , a administração da aplicação do reconhecimento
à percepção da gratificação de qualificação-GQ.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – É
importante ler a justificativa, Excelência?
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – É.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Desejo falar pelo PDT
– Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois não.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Quero dizer o seguinte,
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Sras. e Srs. Deputados: nós temos uma longa tradição
nessa luta relativa às carreiras de ciência e tecnologia. Aliás, com a Deputada Rose também, antes de
assumir função na Mesa, nós já lutávamos aqui pelo
reconhecimento dos direitos das carreiras da área de
ciência e tecnologia. Tivemos essa boa companhia da
Deputada Rose de Freitas em outras épocas.
Esta emenda, apresentada pelo Deputado André
Figueiredo, representa uma continuidade dessa luta.
Então, nós pedimos ao Sr. Relator que opine favoravelmente ao acolhimento da emenda.
Nessa qualidade foi que usei aqui da palavra.
Obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois não.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para
oferecer parecer pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, concedo a palavra ao
Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Diz respeito à emenda.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – À
emenda.
O SR. EDINHO BEZ – Digo o seguinte, Sra.
Presidenta:
“§ 9º Caberá ao Conselho do Plano de
Carreiras de Ciência e Tecnologia – CPC, criado pelo art. 16 da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, a administração da aplicação do
reconhecimento à percepção da gratificação
de qualificação.”
O papel do Conselho é apenas ir lá e dar o parecer. Apenas isso.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois não.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para
oferecer parecer à emenda pela Comissão de Finanças e Tributação, concedo a palavra ao Deputado
Bohn Gass.
O SR. BOHN GASS (PT – RS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, como
Relator designado por V.Exa. em plenário, sou favorável
à inclusão desta emenda aditiva. Portanto, manifesto-me pela aprovação desta emenda da bancada do PDT.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para
oferecer parecer à emenda pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra
ao Deputado Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidente, somos pela constitucionalidade, pela legalidade. Nosso parecer é favorável.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois não.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vou
colocar em votação.
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Gostaria de consultar o Plenário sobre se gostaria de orientar as bancadas. (Pausa.) Não.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em
votação o substitutivo oferecido pelo Relator da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Carreiras de Oficial de Chancelaria e de
Assistente de Chancelaria
Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2013, passam
a ser remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, os titulares
dos cargos das seguintes carreiras referidas na Lei nº
11.440, de 29 de dezembro de 2006:
I – Oficial de Chancelaria; e
II – Assistente de Chancelaria.
Parágrafo único. Os valores do subsídio dos integrantes das carreiras de que tratam os incisos I e II
do caput são os fixados nos Anexos I e II a esta Lei.
Art. 2º Estão compreendidas no subsídio e não
são mais devidas aos titulares dos cargos a que se
refere o art. 1º, a partir de 1º de janeiro de 2013, as
seguintes parcelas remuneratórias:
I – vencimento básico; e
II – Gratificação de Desempenho de Atividades
de Chancelaria – GDACHAN, de que trata a Lei nº
11.907, de 2 de fevereiro de 2009.
Art. 3º Não são devidas aos titulares dos cargos
a que se refere o art. 1º, a partir de 1º de janeiro de
2013, as seguintes espécies remuneratórias:
I – vantagens pessoais e Vantagens Pessoais
Nominalmente Identificadas – VPNI, de qualquer origem e natureza;
II – diferenças individuais e resíduos, de qualquer
origem e natureza;
III – valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargo de provimento em comissão;
IV – valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou décimos;
V – valores incorporados à remuneração a título
de adicional por tempo de serviço;
VI – vantagens incorporadas aos proventos ou
pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711,
de 28 de outubro de 1952, e dos arts. 190 e 192 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
VII – abonos;
VIII – valores pagos a título de representação;
IX – adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
X – adicional noturno;

42602 Sexta-feira 07

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

XI – adicional pela prestação de serviço extraordinário; e
XII – outras gratificações e adicionais, de qualquer
origem e natureza, que não estejam explicitamente
mencionados no art. 5º.
Art. 4º Os titulares dos cargos a que se refere o
art. 1º não poderão perceber cumulativamente com o
subsídio quaisquer valores ou vantagens incorporadas
à remuneração por decisão administrativa, judicial ou
extensão administrativa de decisão judicial, de natureza
geral ou individual, ainda que decorrentes de sentença
judicial transitada em julgado.
Art. 5º O subsídio dos titulares dos cargos a que
se refere o art. 1º não exclui o direito à percepção, nos
termos da legislação e regulamentação específica, das
seguintes espécies remuneratórias:
I – gratificação natalina;
II – adicional de férias;
III – abono de permanência, de que tratam o §
19 do art. 40 da Constituição, o § 5º do art. 2º e o § 1º
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
dezembro de 2003;
IV – retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; e
V – parcelas indenizatórias previstas em lei.
Art. 6º A aplicação das disposições desta Lei aos
servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas não
poderá implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões.
§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de
provento ou de pensão em decorrência da aplicação
do disposto nesta Lei aos titulares dos cargos a que
se refere o art. 1º, eventual diferença será paga a título de parcela complementar de subsídio, de natureza
provisória, que será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na carreira, por
progressão ou promoção ordinária ou extraordinária,
da reorganização ou da reestruturação dos cargos e
das carreiras ou das remunerações previstas nesta
Lei, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza, bem como da implantação dos valores
constantes dos Anexos I e II a esta Lei.
§ 2º A parcela complementar de subsídio, referida
no § 1º , estará sujeita exclusivamente à atualização
decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 7º Aplica-se às aposentadorias concedidas
aos titulares dos cargos a que se refere o art. 1º, e às
pensões, ressalvadas as aposentadorias e pensões
reguladas pelos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 18
de junho de 2004, e pela Lei nº 12.618, de 30 de abril
de 2012, no que couber, o disposto nesta Lei em relação aos servidores que se encontram em atividade.
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Art. 8º Aos titulares dos cargos a que se refere
o art. 1º aplica-se o regime de dedicação exclusiva,
com o impedimento do exercício de outra atividade
remunerada, pública ou privada, potencialmente causadora de conflito de interesses, ressalvado o exercício
do magistério, havendo compatibilidade de horários.
Art. 9º Os titulares dos cargos a que se refere o art.
1º somente poderão ser cedidos ou ter exercício fora do
respectivo órgão de lotação nas seguintes situações:
I – requisições previstas em lei para órgãos e
entidades da União;
II – cessões para o exercício de cargo de Natureza
Especial ou de cargo em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS de nível igual ou
superior a DAS-4, ou equivalentes, em outros órgãos da
União, em autarquias ou em fundações públicas federais;
III – exercício de cargo de Secretário de Estado,
Secretário do Distrito Federal, Secretário de Município
com mais de quinhentos mil habitantes ou que seja
capital, ou cargo de dirigente máximo de entidade da
administração pública desses entes federados; e
IV – exercício de cargo de diretor ou de presidente de empresa pública ou sociedade de economia
mista federal.
CAPÍTULO II
Carreira de Fiscal Federal Agropecuário
Art. 10. A partir de 1º de janeiro de 2013, conforme especificado no Anexo III a esta Lei, passam a
ser remunerados exclusivamente por subsídio, fixado
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, os titulares
dos cargos da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário,
de que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004.
Parágrafo único. Os valores do subsídio dos integrantes da carreira de que trata o caput são os fixados
no Anexo III a esta Lei.
Art. 11. ‘ Estão compreendidas no subsídio e não
são mais devidas aos titulares dos cargos da Carreira
de Fiscal Federal Agropecuário, a partir de 1º de janeiro de 2013, as seguintes parcelas remuneratórias:
I – vencimento básico; e
II – Gratificação de Desempenho de Atividade
dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de que
trata o art. 5º-A da Lei nº 10.883, de 2004.
Art. 12. Não são devidas aos titulares dos cargos da
Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, a partir de 1º de
janeiro de 2013, as seguintes espécies remuneratórias:
I – vantagens pessoais e Vantagens Pessoais
Nominalmente Identificadas – VPNI, de qualquer origem e natureza;
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II – diferenças individuais e resíduos, de qualquer
origem e natureza;
III – valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento ou de cargo de provimento em comissão;
IV – valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou décimos;
V – valores incorporados à remuneração a título
de adicional por tempo de serviço;
VI – vantagens incorporadas aos proventos ou
pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711,
de 1952, e dos arts. 190 e 192 da Lei nº 8.112, de 1990;
VII – abonos;
VIII – valores pagos a título de representação;
IX – adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
X – adicional noturno;
XI – adicional pela prestação de serviço extraordinário; e
XII – outras gratificações e adicionais, de qualquer
origem e natureza, que não estejam explicitamente
mencionados no art. 14.
Art. 13. Os titulares dos cargos da Carreira de Fiscal
Federal Agropecuário não poderão perceber cumulativamente com o subsídio quaisquer valores ou vantagens
incorporadas à remuneração por decisão administrativa,
judicial ou extensão administrativa de decisão judicial,
de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes
de sentença judicial transitada em julgado.
Art. 14. O subsídio dos titulares dos cargos da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário não exclui o direito
à percepção, nos termos da legislação e regulamentação específica, das seguintes espécies remuneratórias:
I – gratificação natalina;
II – adicional de férias;
III – abono de permanência, de que tratam o §
19 do art. 40 da Constituição, o § 5º do art. 2º e o § 1º
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003;
IV – retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; e
V – parcelas indenizatórias previstas em lei.
Art. 15. A aplicação das disposições desta Lei
aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas
não poderá implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões.
§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de
provento ou de pensão, em decorrência da aplicação
do disposto nesta Lei aos titulares dos cargos da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, eventual diferença
será paga a título de parcela complementar de subsídio, de natureza provisória, que será gradativamente
absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou
na carreira, por progressão ou promoção ordinária ou
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extraordinária, da reorganização ou da reestruturação
dos cargos e da carreira ou das remunerações previstas nesta Lei, da concessão de reajuste ou vantagem
de qualquer natureza, bem como da implantação dos
valores constantes do Anexo III a esta Lei.
§ 2º A parcela complementar de subsídio, referida no § 1º, estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente da, revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.
Art. 16. Aplica-se às aposentadorias concedidas
aos titulares dos cargos da Carreira de Fiscal Federal
Agropecuário, e às pensões, ressalvadas as aposentadorias e pensões reguladas pelos arts. 1º e 2º da Lei
nº 10.887, de 2004, e pela Lei nº 12.618, de 2012, no
que couber, o disposto nesta Lei em relação aos servidores que se encontram em atividade.
Art. 17. Aos titulares dos cargos da Carreira de Fiscal
Federal Agropecuário aplica-se o regime de dedicação
exclusiva, com o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, potencialmente
causadora de conflito de interesses, ressalvado o exercício do magistério, havendo compatibilidade de horários.
Art. 18. Os titulares dos cargos da Carreira de
Fiscal Federal Agropecuário somente poderão ser
cedidos ou ter exercício fora do respectivo órgão de
lotação nas seguintes situações:
I – requisições previstas em lei para órgãos e
entidades da União;
II – cessões para o exercício de cargo de Natureza
Especial ou de cargo em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS de nível igual ou
superior a DAS-4, ou equivalentes, em outros órgãos da
União, em autarquias ou em fundações públicas federais;
III – exercício de cargo de Secretário de Estado,
Secretário do Distrito Federal, Secretário de Município
com mais de quinhentos mil habitantes ou que seja
capital, ou cargo de dirigente máximo de entidade da
administração pública desses entes federados; e
IV – exercício de cargo de diretor ou de presidente de empresa pública ou sociedade de economia
mista federal.
CAPÍTULO III
Demais Carreiras da Administração
Pública Federal Remuneradas Por Subsídio
Seção I
Carreiras de Gestão Governamental, Diplomata e
Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA
Art. 19. Os Anexos IV, VII e XX à Lei nº 11.890,
de 24 de dezembro de 2008, passam a vigorar na forma dos Anexos IV, V e VI a esta Lei.
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Seção II
Carreiras de Oficial de Inteligência, Oficial
Técnico de Inteligência, Agente de Inteligência e
Agente Técnico de Inteligência
Art. 20. O Anexo II à Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar na forma do Anexo
VII a esta Lei.
Seção III
Carreiras de Polícia Federal e
Policial Rodoviário Federal
Art. 21. A partir de 1° de janeiro de 2013, o Quadro I, do Anexo II, e o Anexo III da Lei n9 I 11.358, de
19 de outubro de 2006, passam a vigorar na forma dos
Anexos VIII e IX desta Lei, respectivamente.” (N R).
Art. 22. A Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º-A. A partir de 1º de janeiro de
2013, a carreira de que trata esta Lei, composta do cargo de Policial Rodoviário Federal,
de nível superior, passa a ser estruturada nas
seguintes classes: Terceira, Segunda, Primeira
e Especial, na forma do Anexo I-A, observada
a correlação disposta no Anexo II-A.
§ 1º As atribuições gerais das classes
do cargo de Policial Rodoviário Federal são
as seguintes:
I – Classe Especial: atividades de natureza policial e administrativa, envolvendo
direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e
operacional, coordenação e direção das atividades de corregedoria, inteligência e ensino,
bem como a articulação e o intercâmbio com
outras organizações e corporações policiais,
em âmbito nacional e internacional, além das
atribuições da Primeira Classe;
II – Primeira Classe: atividades de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação, capacitação, controle e execução
administrativa e operacional, bem como articulação e intercâmbio com outras organizações policiais, em âmbito nacional, além das
atribuições da Segunda Classe;
III – Segunda Classe: atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle
administrativo e operacional das atividades
inerentes ao cargo, além das atribuições da
Terceira Classe; e
IV – Terceira Classe: atividades de natureza
policial envolvendo a fiscalização, patrulhamento
e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais
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atribuições relacionadas com a área operacional
do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.
§ 2º As atribuições específicas de cada
uma das classes referidas no § 1º serão estabelecidas em ato dos Ministros de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da
Justiça.
§ 3º Para fins de enquadramento na Terceira Classe, será observado o tempo de exercício do servidor, de acordo com os seguintes
critérios:
I – menos de um ano de exercício na
classe de Agente: Padrão I;
II – de um ano completo até menos de
dois anos de exercício na classe de Agente:
Padrão II; e
III – dois anos completos ou mais de exercício na classe de Agente: Padrão III.
§ 4º O tempo que exceder o período mínimo de um ano para enquadramento no padrão
de que trata o § 3º será computado para fins da
progressão ou promoção subsequente.” (NR)
“Art.3º ....................................................
...............................................................
§ 3º A partir de 1º de janeiro de 2013,
a investidura no cargo de Policial Rodoviário
Federal dar-se-á no padrão inicial da Terceira
Classe. “ (N R)
Art. 23. A Lei nº 9.654, de 1998, passa a vigorar
acrescida dos Anexos I-A e II-A, na forma dos Anexos
X e XI a esta Lei.
Seção IV
Carreiras da Área Jurídica
Art. 24. O Anexo I à Lei nº 11.358, de 2006, passa
a vigorar na forma do Anexo XII a esta Lei.
CAPÍTULO IV
Disposições Finais e Transitórias
Art. 25. Não são cumulativos os valores eventualmente devidos aos servidores ativos, aos aposentados ou aos pensionistas abrangidos por esta Lei, com
base na legislação vigente até o dia anterior ao da implantação de cada tabela de subsídio constante dos
Anexos I a III a esta Lei com os valores decorrentes
da aplicação desta Lei aos vencimentos ou subsídio
ou proventos de aposentadoria ou pensão.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, os vencimentos compreendem a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao cargo, conforme disposto na Lei nº 8.852, de 4
de fevereiro de 1994, e, ainda, as seguintes parcelas:
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I – vantagens pessoais e Vantagens Pessoais
Nominalmente Identificadas – VPNI, de qualquer origem e natureza;
II – diferenças individuais e resíduos, de qualquer
origem e natureza;
III – valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento ou de cargo de provimento em comissão;
IV – valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou décimos;
V – valores incorporados à remuneração a título
de adicional por tempo de serviço;
VI -vantagens incorporadas aos proventos ou pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, de
1952, e dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 1990;
VII – abonos;
VIII – valores pagos a título de representação;
IX – adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
X – adicional noturno;
XI – adicional pela prestação de serviço extraordinário;
XII – outras gratificações adicionais, ou parcelas
remuneratórias complementares de qualquer origem
ou natureza; e
XIII – valores ou vantagens incorporadas à remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão
administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou
individual, ainda que decorrentes de sentença judicial
transitada em julgado.
Art. 26. As limitações a cessões veiculadas nesta
Lei não implicam revogação de normas específicas de
cada carreira, no que forem mais restritivas.
Art. 27. Os servidores que em 1º de janeiro de
2013 estiverem cedidos em conformidade com a legislação vigente, mas em situação não prevista nas
hipóteses dos art. 9º e 18, poderão permanecer nessa condição até o final do prazo estipulado no ato de
cessão e, ainda, terem a cessão renovada uma vez
pelo prazo de um ano.
Parágrafo único. No caso de o ato de cessão não
prever prazo, será considerado como data final 31 de
dezembro de 2013.
Art. 28. As limitações ao exercício de outras atividades pelos titulares dos cargos a que se referem os
arts. 1º e 10 não implicam afastamento de restrições
constantes de outras normas.
Art. 29. A Lei nº 11.890, de 2008, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 154. ...............................................
...............................................................
XV – Fiscal Federal Agropecuário, da
Carreira de Fiscal Federal Agropecuário.
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§ 1º ........................................................
§ 2º A participação, com aproveitamento,
em programas e cursos de aperfeiçoamento
ministrados por escola de governo constituirá requisito obrigatório para a promoção nas
Carreiras de que tratam os incisos I a XV do
caput.” (N R)
“Art. 157. ...............................................
...............................................................
II – para as Carreiras de que tratam os
incisos III a XV do caput do art. 154:
...............................................................
§ 1º ........................................................
§ 4º Os limites estabelecidos nas alíneas
“a” e “c “ do inciso I do caput e “a” e “d” inciso II do caput poderão ser aumentados para
sessenta por cento e vinte e cinco por cento,
respectivamente:
I – até 31 de agosto de 2013, no caso dos
cargos referidos nos incisos I a XIV do caput
do art. 154, visando permitir maior alocação
de vagas nas classes iniciais e o ajuste gradual do quadro de distribuição de cargos por
classe existente em 28 de agosto de 2008; e
II – até 31 de agosto de 2016, no caso
dos cargos referidos no inciso XV do caput do
art. 154, visando permitir maior alocação de
vagas s classes iniciais e o ajuste gradual do
quadro de distribuição de cargos por cl e existente em 30 de agosto de 2012.” (NR)
“Art. 158. Enquanto não for publicado o
ato a que se referem o § 1º do art. 155 e o §
2º do art. 156, as progressões e promoções
dos titulares de cargos das Carreiras referidas
no art. 154 serão concedidas, observando-se
as normas vigentes:
I – em 28 de agosto de 2008, para os
cargos referidos nos incisos I a XI do caput
do art. 154; e
II – em 30 de agosto de 2012, para os
cargos referidos no inciso XV do caput do art.
154.” (NR)
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31. Ficam revogados, a partir de 1º de janeiro de 2013:
I – os arts. 4º a 7º da Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004;
II – o art. 44 da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008;
III – os arts. 1º, 3º a 19, 218 e 219 da Lei nº 11.907,
de 2 de fevereiro de 2009; e IV -Anexos I, IV, CXXXII I
e CXXXIV à Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.
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“ANEXO VIII
(Anexo II à Lei n° 11.358, de 19 de outubro de 2006)
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APROVADA.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 4.371-B DE 2012

........................................................” (NR).
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADO.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em
votação a emenda com parecer favorável.
Art. 30 – A Lei n° 11.907, de 2009, passa a vigorar acrescido do parágrafo § 9°:
Art. 56. ...................................................
...............................................................
§ 9° Caberá ao Conselho do Plano de
Carreiras de Ciências e Tecnologia-CPC, criado
pelo artigo 16 da Lei n° 8.691, de 28 de julho
de 1993, a administração da aplicação do reconhecimento à percepção da gratificação de
qualificação-GQ.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

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 Fazenda Nacional, Advogado da União, Procurador Federal, Defensor Público da União e
da Carreira de Procurador 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 Planejamento 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 Inteligência, 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; altera as Leis nº 11.890,
de 24 de dezembro de 2008, 11.776, de 17
de setembro de 2008, 9.654, de 2 de junho
de 1998, 11.358, de 19 de outubro de 2006,
e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; revoga
dispositivos das Leis nºs 10.883, de 16 de
junho 2004, e 11.784, de 22 de setembro de
2008; e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Carreiras de Oficial de Chancelaria e de
Assistente de Chancelaria
Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2013, passam
a ser remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, os titulares
dos cargos das seguintes Carreiras referidas na Lei nº
11.440, de 29 de dezembro de 2006:
I – Oficial de Chancelaria; e
II – Assistente de Chancelaria.
Parágrafo único. Os valores do subsídio dos integrantes das Carreiras de que tratam os incisos I e
II do caput são os fixados nos Anexos I e II desta Lei.

Dezembro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 2º Estão compreendidas no subsídio e não
são mais devidas aos titulares dos cargos a que se
refere o art. 1º, a partir de 1º de janeiro de 2013, as
seguintes parcelas remuneratórias:
I – vencimento básico; e
II – Gratificação de Desempenho de Atividades
de Chancelaria – GDACHAN, de que trata a Lei nº
11.907, de 2 de fevereiro de 2009.
Art. 3º Não são devidas aos titulares dos cargos
a que se refere o art. 1º, a partir de 1º de janeiro de
2013, as seguintes espécies remuneratórias:
I – vantagens pessoais e Vantagens Pessoais
Nominalmente Identificadas – VPNI, de qualquer origem e natureza;
II – diferenças individuais e resíduos, de qualquer
origem e natureza;
III – valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargo de provimento em comissão;
IV – valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou décimos;
V – valores incorporados à remuneração a título
de adicional por tempo de serviço;
VI – vantagens incorporadas aos proventos ou
pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711,
de 28 de outubro de 1952, e dos arts. 190 e 192 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
VII – abonos;
VIII – valores pagos a título de representação;
IX – adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
X – adicional noturno;
XI – adicional pela prestação de serviço extraordinário; e
XII – outras gratificações e adicionais, de qualquer
origem e natureza, que não estejam explicitamente
mencionados no art. 5º.
Art. 4º Os titulares dos cargos a que se refere o
art. 1º não poderão perceber cumulativamente com o
subsídio quaisquer valores ou vantagens incorporadas
à remuneração por decisão administrativa, judicial ou
extensão administrativa de decisão judicial, de natureza
geral ou individual, ainda que decorrentes de sentença
judicial transitada em julgado.
Art. 5º O subsídio dos titulares dos cargos a que
se refere o art. 1º não exclui o direito à percepção, nos
termos da legislação e regulamentação específica, das
seguintes espécies remuneratórias:
I – gratificação natalina;
II – adicional de férias;
III – abono de permanência, de que tratam o §
19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º
e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de
19 de dezembro de 2003;
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IV – retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; e
V – parcelas indenizatórias previstas em lei.
Art. 6º A aplicação das disposições desta Lei aos
servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas não
poderá implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões.
§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de
provento ou de pensão em decorrência da aplicação
do disposto nesta Lei aos titulares dos cargos a que
se refere o art. 1º, eventual diferença será paga a título de parcela complementar de subsídio, de natureza
provisória, que será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na Carreira, por
progressão ou promoção ordinária ou extraordinária,
da reorganização ou da reestruturação dos cargos e
das Carreiras ou das remunerações previstas nesta
Lei, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza, bem como da implantação dos valores
constantes dos Anexos I e II desta Lei.
§ 2º A parcela complementar de subsídio, referida
no § 1º, estará sujeita exclusivamente à atualização
decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 7º Aplica-se às aposentadorias concedidas
aos titulares dos cargos a que se refere o art. 1º e às
pensões, ressalvadas as aposentadorias e pensões
reguladas pelos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 18
de junho de 2004, e pela Lei nº 12.618, de 30 de abril
de 2012, no que couber, o disposto nesta Lei em relação aos servidores que se encontram em atividade.
Art. 8º Aos titulares dos cargos a que se refere
o art. 1º aplica-se o regime de dedicação exclusiva,
com o impedimento do exercício de outra atividade
remunerada, pública ou privada, potencialmente causadora de conflito de interesses, ressalvado o exercício
do magistério, havendo compatibilidade de horários.
Art. 9º Os titulares dos cargos a que se refere o art.
1º somente poderão ser cedidos ou ter exercício fora do
respectivo órgão de lotação nas seguintes situações:
I – requisições previstas em lei para órgãos e
entidades da União;
II – cessões para o exercício de cargo de Natureza
Especial ou de cargo em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS de nível igual ou
superior a DAS-4, ou equivalentes, em outros órgãos da
União, em autarquias ou em fundações públicas federais;
III – exercício de cargo de Secretário de Estado,
Secretário do Distrito Federal, Secretário de Município
com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes ou que
seja Capital, ou cargo de dirigente máximo de entidade
da administração pública desses entes federados; e
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IV – exercício de cargo de diretor ou de presidente de empresa pública ou sociedade de economia
mista federal.
CAPÍTULO II
Carreira de Fiscal Federal Agropecuário
Art. 10. A partir de 1º de janeiro de 2013, conforme especificado no Anexo III desta Lei, passam a ser
remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, os titulares dos
cargos da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário,
de que trata a Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004.
Parágrafo único. Os valores do subsídio dos integrantes da Carreira de que trata o caput são os fixados
no Anexo III desta Lei.
Art. 11. Estão compreendidas no subsídio e não
são mais devidas aos titulares dos cargos da Carreira
de Fiscal Federal Agropecuário, a partir de 1º de janeiro de 2013, as seguintes parcelas remuneratórias:
I – vencimento básico; e
II – Gratificação de Desempenho de Atividade
dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA, de que
trata o art. 5º-A da Lei nº 10.883, de 2004.
Art. 12. Não são devidas aos titulares dos cargos da
Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, a partir de 1º de
janeiro de 2013, as seguintes espécies remuneratórias:
I – vantagens pessoais e Vantagens Pessoais
Nominalmente Identificadas – VPNI, de qualquer origem e natureza;
II – diferenças individuais e resíduos, de qualquer
origem e natureza;
III – valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento ou de cargo de provimento em comissão;
IV – valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou décimos;
V – valores incorporados à remuneração a título
de adicional por tempo de serviço;
VI – vantagens incorporadas aos proventos ou
pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711,
de 1952, e dos arts. 190 e 192 da Lei nº 8.112, de 1990;
VII – abonos;
VIII – valores pagos a título de representação;
IX – adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
X – adicional noturno;
XI – adicional pela prestação de serviço extraordinário; e
XII – outras gratificações e adicionais, de qualquer
origem e natureza, que não estejam explicitamente
mencionados no art. 14.
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Art. 13. Os titulares dos cargos da Carreira de Fiscal
Federal Agropecuário não poderão perceber cumulativamente com o subsídio quaisquer valores ou vantagens
incorporadas à remuneração por decisão administrativa,
judicial ou extensão administrativa de decisão judicial,
de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes
de sentença judicial transitada em julgado.
Art. 14. O subsídio dos titulares dos cargos da
Carreira de Fiscal Federal Agropecuário não exclui o
direito à percepção, nos termos da legislação e regulamentação específica, das seguintes espécies remuneratórias:
I – gratificação natalina;
II – adicional de férias;
III – abono de permanência, de que tratam o § 19
do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o §
1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003;
IV – retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; e
V – parcelas indenizatórias previstas em lei.
Art. 15. A aplicação das disposições desta Lei
aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas
não poderá implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões.
§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de
provento ou de pensão, em decorrência da aplicação
do disposto nesta Lei aos titulares dos cargos da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, eventual diferença
será paga a título de parcela complementar de subsídio, de natureza provisória, que será gradativamente
absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou
na Carreira, por progressão ou promoção ordinária ou
extraordinária, da reorganização ou da reestruturação
dos cargos e da Carreira ou das remunerações previstas nesta Lei, da concessão de reajuste ou vantagem
de qualquer natureza, bem como da implantação dos
valores constantes do Anexo III desta Lei.
§ 2º A parcela complementar de subsídio, referida
no § 1º, estará sujeita exclusivamente à atualização
decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 16. Aplica-se às aposentadorias concedidas
aos titulares dos cargos da Carreira de Fiscal Federal
Agropecuário, e às pensões, ressalvadas as aposentadorias e pensões reguladas pelos arts. 1º e 2º da Lei
nº 10.887, de 2004, e pela Lei nº 12.618, de 2012, no
que couber, o disposto nesta Lei em relação aos servidores que se encontram em atividade.
Art. 17. Aos titulares dos cargos da Carreira de
Fiscal Federal Agropecuário aplica-se o regime de
dedicação exclusiva, com o impedimento do exercício
de outra atividade remunerada, pública ou privada,
potencialmente causadora de conflito de interesses,
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ressalvado o exercício do magistério, havendo compatibilidade de horários.
Art. 18. Os titulares dos cargos da Carreira de
Fiscal Federal Agropecuário somente poderão ser
cedidos ou ter exercício fora do respectivo órgão de
lotação nas seguintes situações:
I – requisições previstas em lei para órgãos e
entidades da União;
II – cessões para o exercício de cargo de Natureza
Especial ou de cargo em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS de nível igual ou
superior a DAS-4, ou equivalentes, em outros órgãos da
União, em autarquias ou em fundações públicas federais;
III – exercício de cargo de Secretário de Estado,
Secretário do Distrito Federal, Secretário de Município
com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes ou que
seja Capital, ou cargo de dirigente máximo de entidade
da administração pública desses entes federados; e
IV – exercício de cargo de diretor ou de presidente de empresa pública ou sociedade de economia
mista federal.
capítulo III
demais carreiras da administração
pública federal remuneradas por subsídio
Seção I
Carreiras de Gestão Governamental, Diplomata e
Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
Art. 19. Os Anexos IV, VII e XX da Lei nº 11.890,
de 24 de dezembro de 2008, passam a vigorar na forma dos Anexos IV, V e VI desta Lei.
Seção II
Carreiras de Oficial de Inteligência,
Oficial Técnico de Inteligência, Agente de
Inteligência e Agente Técnico de Inteligência
Art. 20. O Anexo II da Lei nº 11.776, de 17 de
setembro de 2008, passa a vigorar na forma do Anexo VII desta Lei.
Seção III
Carreiras de Policial Federal e de
Policial Rodoviário Federal
Art. 21. A partir de 1º de janeiro de 2013, o Quadro I do Anexo II e o Anexo III da Lei nº 11.358, de 19
de outubro de 2006, passam a vigorar na forma dos
Anexos VIII e IX desta Lei, respectivamente.
Art. 22. A Lei nº 9.654, de 2 de junho de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º-A. A partir de 1º de janeiro de
2013, a Carreira de que trata esta Lei, composta do cargo de Policial Rodoviário Federal,
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de nível superior, passa a ser estruturada nas
seguintes classes: Terceira, Segunda, Primeira
e Especial, na forma do Anexo I-A, observada
a correlação disposta no Anexo II-A.
§ 1º As atribuições gerais das classes
do cargo de Policial Rodoviário Federal são
as seguintes:
I – Classe Especial: atividades de natureza policial e administrativa, envolvendo
direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e
operacional, coordenação e direção das atividades de corregedoria, inteligência e ensino,
bem como a articulação e o intercâmbio com
outras organizações e corporações policiais,
em âmbito nacional e internacional, além das
atribuições da Primeira Classe;
II – Primeira Classe: atividades de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação, capacitação, controle e execução
administrativa e operacional, bem como articulação e intercâmbio com outras organizações policiais, em âmbito nacional, além das
atribuições da Segunda Classe;
III – Segunda Classe: atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle
administrativo e operacional das atividades
inerentes ao cargo, além das atribuições da
Terceira Classe; e
IV – Terceira Classe: atividades de natureza
policial envolvendo a fiscalização, patrulhamento
e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais
atribuições relacionadas com a área operacional
do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.
§ 2º As atribuições específicas de cada
uma das classes referidas no § 1º serão estabelecidas em ato dos Ministros de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão e da Justiça.
§ 3º Para fins de enquadramento na Terceira Classe, será observado o tempo de exercício
do servidor, de acordo com os seguintes critérios:
I – menos de 1 (um) ano de exercício na
classe de Agente: Padrão I;
II – de 1 (um) ano completo até menos
de 2 (dois) anos de exercício na classe de
Agente: Padrão II; e
III – 2 (dois) anos completos ou mais de
exercício na classe de Agente: Padrão III.
§ 4º O tempo que exceder o período mínimo de 1 (um) ano para enquadramento no
padrão de que trata o § 3º será computado para
fins da progressão ou promoção subsequente.”
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“Art. 3º ...................................................
...............................................................
§ 3º A partir de 1º de janeiro de 2013,
a investidura no cargo de Policial Rodoviário
Federal dar-se-á no padrão inicial da Terceira Classe.
...................................................... ”(NR)
Art. 23. A Lei nº 9.654, de 1998, passa a vigorar
acrescida dos Anexos I-A e II-A, na forma dos Anexos
X e XI desta Lei.
Seção IV
Carreiras da Área Jurídica
Art. 24. O Anexo I da Lei nº 11.358, de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo XII desta Lei.
CAPÍTULO IV
Disposições Finais e Transitórias
Art. 25. Não são cumulativos os valores eventualmente devidos aos servidores ativos, aos aposentados ou aos pensionistas abrangidos por esta Lei,
com base na legislação vigente até o dia anterior ao
da implantação de cada tabela de subsídio constante
dos Anexos I a III desta Lei com os valores decorrentes
da aplicação desta Lei aos vencimentos ou subsídio
ou proventos de aposentadoria ou pensão.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, os vencimentos compreendem a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao cargo, conforme disposto na Lei nº 8.852, de 4
de fevereiro de 1994, e, ainda, as seguintes parcelas:
I – vantagens pessoais e Vantagens Pessoais
Nominalmente Identificadas – VPNI, de qualquer origem e natureza;
II – diferenças individuais e resíduos, de qualquer
origem e natureza;
III – valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, ou de cargo de provimento em comissão;
IV – valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou décimos;
V – valores incorporados à remuneração a título
de adicional por tempo de serviço;
VI – vantagens incorporadas aos proventos ou
pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711,
de 1952, e dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 1990;
VII – abonos;
VIII – valores pagos a título de representação;
IX – adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
X – adicional noturno;
XI – adicional pela prestação de serviço extraordinário;
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XII – outras gratificações adicionais, ou parcelas
remuneratórias complementares de qualquer origem
ou natureza; e
XIII – valores ou vantagens incorporadas à remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão
administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou
individual, ainda que decorrentes de sentença judicial
transitada em julgado.
Art. 26. As limitações a cessões veiculadas nesta
Lei não implicam revogação de normas específicas de
cada Carreira, no que forem mais restritivas.
Art. 27. Os servidores que em 1º de janeiro de
2013 estiverem cedidos em conformidade com a legislação vigente, mas em situação não prevista nas
hipóteses dos arts. 9º e 18, poderão permanecer nessa condição até o final do prazo estipulado no ato de
cessão e, ainda, terem a cessão renovada uma vez
pelo prazo de 1 (um) ano.
Parágrafo único. No caso de o ato de cessão não
prever prazo, será considerado como data final 31 de
dezembro de 2013.
Art. 28. As limitações ao exercício de outras atividades pelos titulares dos cargos a que se referem os
arts. 1º e 10 não implicam afastamento de restrições
constantes de outras normas.
Art. 29. A Lei nº 11.890, de 2008, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 154. ...............................................
...............................................................
XV – Fiscal Federal Agropecuário da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário.
...............................................................
§ 2º A participação, com aproveitamento,
em programas e cursos de aperfeiçoamento
ministrados por escola de governo constituirá requisito obrigatório para a promoção nas
Carreiras de que tratam os incisos I a XV do
caput.”(NR)
“Art. 157. ...............................................
...............................................................
II – para as Carreiras de que tratam os
incisos III a XV do caput do art. 154:
...............................................................
§ 4º Os limites estabelecidos nas alíneas
a e c do inciso I do caput e a e d do inciso II
do caput poderão ser aumentados para 60%
(sessenta por cento) e 25% (vinte e cinco por
cento), respectivamente:
I – até 31 de agosto de 2013, no caso dos
cargos referidos nos incisos I a XIV do caput
do art. 154, visando a permitir maior alocação
de vagas nas classes iniciais e o ajuste gra-
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dual do quadro de distribuição de cargos por
classe existente em 28 de agosto de 2008; e
II – até 31 de agosto de 2016, no caso
dos cargos referidos no inciso XV do caput do
art. 154, visando a permitir maior alocação de
vagas nas classes iniciais e o ajuste gradual
do quadro de distribuição de cargos por classe existente em 30 de agosto de 2012.”(NR)
‘‘Art. 158. Enquanto não forem publicados
os atos a que se referem o § 1º do art. 155 e o
§ 2º do art. 156, as progressões e promoções
dos titulares de cargos das Carreiras referidas
no art. 154 serão concedidas, observando-se
as normas vigentes:
I – em 28 de agosto de 2008, para os
cargos referidos nos incisos I a XI do caput
do art. 154; e
II – em 30 de agosto de 2012, para o
cargo referido no inciso XV do caput do art.
154.”(NR)
Art. 30. O art. 56 da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro
de 2009, passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º:
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“Art. 56. .................................................
...............................................................
§ 9º Caberá ao Conselho do Plano de
Carreiras de Ciência e Tecnologia – CPC, criado pelo art. 16 da Lei nº 8.691, de 28 de julho
de 1993, a administração da aplicação do reconhecimento à percepção da Gratificação de
Qualificação – GQ.”(NR)
Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32. Ficam revogados, a partir de 1º de janeiro de 2013:
I – os arts. 4º a 7º da Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004;
II – o art. 44 da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008;
III – os arts. 1º, 3º a 19, 218 e 219 da Lei nº 11.907,
de 2 de fevereiro de 2009; e
IV – os Anexos I, IV, CXXXIII e CXXXIV da Lei nº
11.907, de 2 de fevereiro de 2009.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2012. –
Deputado Onofre Santo Agostini, Relator.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos
passar à discussão do item 2 da pauta.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.438-D, DE 2010
(Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, da emenda
do Senado Federal ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 2.438-B, de 2010, que aprova,
com ressalvas, o texto da Convenção sobre
a Obtenção de Provas no Estrangeiro em
Matéria Civil ou Comercial, assinada em
Haia, em 18 de março de 1970; tendo pareceres: da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, pela aprovação (Relator: Deputado Leonardo Gadelha); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação da emenda do Senado (Relator:
Deputado Luiz Sérgio).
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não
há oradores inscritos.
Encerrada, portanto, a discussão.
Passa-se à votação.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Gostaria de saber se os Líderes gostariam de orientar as
bancadas.
O SR. LEONARDO GADELHA (PSC – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente,
quero, muito rapidamente, na condição de Relator ad
hoc desta matéria na CREDN, atestar o criterioso trabalho do Relator originário, que foi o Deputado Luiz
Sérgio, que se ateve ao trabalho que foi apresentado
pelo Senado Federal.
Esta Casa, quando aprovou esta matéria, ainda no ano de 2010, exorbitou de algumas das suas
atribuições. Havia um acordo internacional para que
pudesse ser feita a acreditação desses títulos, e esta
Câmara exorbitou dessas proposituras. Em função
disso, o Senado Federal apresentou uma emenda,
que foi acolhida integralmente tanto pela CCJ quanto
pela CREDN.
Eu reitero: o trabalho foi feito pelo Relator Luiz
Sérgio; eu tive a oportunidade de ser Relator ad hoc e
recomendo, portanto, a aprovação da matéria.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Alguém
mais gostaria de orientar a bancada?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PDT
vota “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – É impossível isso, existe uma lista fechada, e o Deputado
Garotinho quer assinar a lista fechada.
O SR. EMANUEL FERNANDES – Presidente
sem caneta não é Presidente.
O SR. BOHN GASS (PT – RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Ele é
Garotinho ainda.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sra. Presidente, com
o Diário Oficial, ele não tinha assinaturas tão fáceis.
O SR. OSMAR TERRA (PMDB – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PMDB
vota “sim” também.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Orientação de bancada.
Como vota o PT?
O SR. BOHN GASS (PT – RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O
PMDB vota “sim”.
Como vota o PSD?
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sra.
Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como
vota o PSDB?
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sra.
Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa.
gostaria de fazer uso da palavra? Naquela hora eu...
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o Governo, às vezes, usa a argumentação de que
não pode legislar sobre matéria financeira, quer dizer,
gerar despesas, mas lembremos que a criação dos 80
cargos para o Amapá, na semana passada, foi uma
forma de fazer esse aumento.
Então, esse é um argumento falacioso. O Governo usa isso na hora em que bem entende. Portanto,
saibam as categorias que o Governo usa dois pesos
e duas medidas.
Era só isso, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois não.
Como vota o Bloco PR?
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O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Bloco PR
encaminha o voto “sim”, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como
vota o PP? (Pausa.)
Como vota o PSB? (Pausa.)
Como vota o DEM?
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como
vota o PDT?
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, já tínhamos
recomendado o voto “sim”. É só para ir para o painel.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como
vota o PTB? (Pausa.)
Como vota o Bloco PV/PPS?
A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Vota “sim”,
Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como
vota o PSC?
O SR. LEONARDO GADELHA (PSC – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como
vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o PRB? (Pausa.)
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.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-se à votação da emenda do Senado Federal ao Projeto
de Decreto Legislativo nº 2.438, de 2010, com parecer
favorável das Comissões.
Dê-se ao caput do art. 1º do Projeto a seguinte
redação:
“Art. 1º É aprovado o texto da Convenção
sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro
em Matéria Civil ou Comercial, assinada em
Haia, em 18 de março de 1970, com reserva
ao parágrafo 2º do artigo 4º e ao Capítulo II,
nos termos do artigo 33, e com as declarações
previstas nos artigos 8º e 23.
................................................................”
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADO.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte:
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.438-E DE 2010
Aprova, com ressalvas, o texto da Convenção sobre a Obtenção de Provas no
Estrangeiro em Matéria Civil ou Comercial,
assinada em Haia, em 18 de março de 1970.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção sobre
a Obtenção de Provas no Estrangeiro em Matéria Civil
ou Comercial, assinada em Haia, em 18 de março de
1970, com reserva ao parágrafo 2º do artigo 4º e ao
Capítulo II, nos termos do artigo 33, e com as declarações previstas nos artigos 8º e 23.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2012. –
Deputado João Paulo Lima, Relator.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai à promulgação.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sobre o
item 3 da pauta, quero consultar antes, sem fazer no rito.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Pedimos para retirá-lo de pauta, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – É o
requerimento de V.Exa.? É do Deputado André Moura.
V.Exa. mantém o requerimento?
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, quero fazer uma ponderação aos Líderes. Existem
certas diferenças que nós temos, sobretudo os partidos
oposicionistas, em relação à Venezuela, em relação ao
Presidente Hugo Chávez. Mas existe a seguinte questão: seis ou mais aviões da EMBRAER foram vendidos,
ou melhor, foram anunciados como comprados pelo
Governo da Venezuela.
Portanto, pediria às assessorias que olhassem a
fundo isso, porque esse tipo de obstrução pode, even-
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tualmente, impactar esta negociação, a compra de seis
aviões 190 ou 170 da EMBRAER.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois não.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Projeto de Decreto Legislativo nº 51-A, de 2011.
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 51-A, de 2011, que aprova o texto do
Acordo-Quadro de Cooperação em Ciência e Tecnologia Espacial...
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta,
desculpe‑me. Eu solicitei a retirada da pauta do item 3.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Itens 3 e 4,
Sra. Presidente.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Item 3 e item 6, Sra.
Presidenta.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – E item 4, Sra.
Presidente.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Há uma solicitação de retirada de pauta por parte do Deputado...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – É
este que estou lendo agora, o item 3. Em seguida,
vou colocar em votação o requerimento de V.Exa., o
de retirada de pauta.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Exatamente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Prossigo a leitura:
(...) Ciência e Tecnologia Espacial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Bolivariana da Venezuela, assinado em
Caracas, em 27 de junho de 2008; tendo pareceres das
Comissões: de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, pela aprovação (Relator: Deputado Hugo
Motta); de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Deputado Delegado Protógenes).
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Havia
uma solicitação do Deputado André Moura de outra
sessão. Agora só há verbalmente o pedido de V.Exa.
Não está escrito, não está aqui.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Eu fiz a solicitação no início, Sra. Presidenta. Faz parte do acordo.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois não.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Item 3 e item
6 da pauta.
O SR. EMANUEL FERNANDES – E o item 4.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O Deputado Pauderney pede a retirada de pauta do item 3.
Pergunto se todos os Líderes estão de acordo.
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O SR. BOHN GASS (PT – RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu só gostaria
de fazer um registro pelo Partido dos Trabalhadores.
Reiteradamente estão sendo retirados esses temas de acordo em relação ao MERCOSUL. O Brasil
tem todo o interesse em que o MERCOSUL funcione.
Esse é um discurso de todos, só que, na hora de votarmos e ratificarmos acordos, inclusive atas e convenções, não há acordo para votar.
Só queria fazer esse registro, apelando para que
possamos votar ao menos o item 4 hoje, porque me parece que os demais pontos ainda precisariam ser mais
aprofundados. Peço que votemos ainda hoje o item 4.
É o apelo que quero fazer aos nobres Líderes.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em
face da solicitação de retirada de pauta do Deputado
Pauderney, do DEM – vou fazer a retirada, de ofício,
porque não me parece que há manifestações favoráveis sobre o item 3.
Vamos passar ao item 4.
PROJETO A QUE SE REFERE A SRA. PRESIDENTE
(ITEM 3: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 51-A, DE 2011)
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta,
apesar do pedido do Deputando Bohn Gass – reitero
que sempre fazemos as coisas aqui por acordo –, é
importante que se veja que o MERCOSUL é uma questão meio em aberto. É preciso discutir profundamente.
Ontem, a Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional aprovou a realização de audiência
para se discutir como está o MERCOSUL. Nós queremos discutir isso. Aqui se trata, na verdade, de criar
um alto cargo, um alto comissariado. Eu já fiz até uma
brincadeira, na semana passada: não sei se é alto com
“l” ou auto com “u”, porque esse cargo foi criado para
o Embaixador Samuel.
Nós achamos estranho esse tipo de diplomacia.
Então, nós queremos discutir o MERCOSUL profundamente e não arrumar mais um cargo.
Aliás, o Embaixador Samuel até já saiu. Há outra
pessoa, que não é tão conhecida como o Embaixador
Samuel.
Por isso nós queremos discutir profundamente a
questão do MERCOSUL, e na Comissão de Relações
Exteriores haverá audiência pública.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Consulto o Plenário sobre se concorda com a proposta de
retirada do item 4. (Pausa.)
Por não haver entendimento, vou retirá-lo, de
ofício.
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PROJETO A QUE SE REFERE A SRA. PRESIDENTE
(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 471-B, DE 2011)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos passar ao item 5.
O SR. BOHN GASS (PT – RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, se as bancadas
já indicaram que vão retirar os demais pontos, talvez
devamos ir direto ao item 7. Parece‑me que há acordo
para votarmos o item 7. Se não se cria uma imagem...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para
o item 5, não há pedido de retirada de pauta.
O SR. BOHN GASS – Ninguém fez o pedido em
relação ao item 5?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Ele
fez o pedido para o item 4.
O SR. BOHN GASS – Então, está certo.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente,
quanto ao item 5, nós estamos de acordo.
O SR. BOHN GASS – Nós temos interesse em
votar. Quanto ao item 5, nós estamos de acordo.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Item 5.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 512-B, DE 2011
(Da Representação Brasileira no
Parlamento do Mercosul)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 512-B, de
2011, que aprova o texto Decisão CMC nº
29/10 Contribuições para o Orçamento da
Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão, aprovada em Montevidéu, em 8 de
novembro de 2010; tendo pareceres: da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, pela aprovação (Relator: Deputado Dr. Rosinha; Relatora Substituta:
Deputada Benedita da Silva); da Comissão
de Finanças e Tributação, pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária (Relator: Deputado Antônio Andrade);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Relator:
Deputado Mauro Benevides).
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não
há oradores inscritos.
Passa-se à votação.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 512-B, de
2011.
Pergunto a V.Exas. se gostariam de orientar. (Pausa.)
“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto da Decisão
CMC Nº 29/10 “Contribuições para o Orçamento da Secretaria do Tribunal Permanente
de Revisão”, aprovada em Montevidéu, em 8
de novembro de 2010.
Parágrafo único. Nos termos do inciso l do
art. 49 da Constituição Federal, estão sujeitos
â aprovação do Congresso Nacional quaisquer
atos ou instrumentos subsidiários que possam
resultar em revisão da supramencionada Decisão, sem prejuízo de estar o Poder Executivo
obrigado a fazer a competente previsão orçamentária em rubrica própria do anteprojeto
de Lei orçamentária anual das contribuições
para o Orçamento da Secretaria do Tribunal
Permanente de Revisão.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.”
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
APROVADO.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 512-C DE 2011
Aprova o texto da Decisão CMC Nº
29/10 “Contribuições para o Orçamento da
Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão”, aprovada em Montevidéu, em 8 de
novembro de 2010.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Decisão CMC Nº
29/10 “Contribuições para o Orçamento da Secretaria
do Tribunal Permanente de Revisão”, aprovada em
Montevidéu, em 8 de novembro de 2010.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos ou instrumentos
subsidiários que possam resultar em revisão da referida
Decisão, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, sem
���������������������������
prejuízo de estar o Poder Executivo obrigado a fazer a competente previsão
orçamentária em rubrica própria do anteprojeto de lei
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orçamentária anual das contribuições para o orçamento da Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2012. –
Deputado Mauro Benevides, Relator.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Item 6.
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Foi pedida a
retirada, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para
o item 6, há pedido de retirada.
Portanto, vamos retirá-lo, de ofício.
PROJETO A QUE SE REFERE A SRA. PRESIDENTE
(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 560-A, DE 2012)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passemos ao item 7.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Item 7.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 581-A, DE 2012
(Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 581-A, de 2012, que
aprova o texto do Acordo sobre a Previdência Social entre a República Federativa do
Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em
Bruxelas, em 4 de outubro de 2009; tendo
parecer da Comissão de Seguridade Social
e Família, pela aprovação (Relator: Deputado Rogério Carvalho). Pendente de parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para
oferecer parecer ao projeto pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra
ao Deputado Vicente Candido. (Pausa.)
Para relatar o projeto, tem a palavra o Deputado
Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Para emitir parecer.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, somos pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria. Somos favoráveis ao projeto.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não
há oradores inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
Passe-se à votação.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em
votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 581-A, de
2012.
“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo
sobre a Previdência Social entre a República
Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em Bruxelas, em 4 de outubro de 2009.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos
que possam resultar em revisão do referido
Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.”
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADO.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 581-B DE 2012
Aprova o texto do Acordo sobre a Previdência Social entre a República Federativa
do Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em
Bruxelas, em 4 de outubro de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre a
Previdência Social entre a República Federativa do
Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em Bruxelas,
em 4 de outubro de 2009.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2012. –
Deputado Luiz Couto, Relator.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos encerrar a Ordem do Dia.
A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, só quero pedir que seja considerada como lida e
divulgada pelos veículos de comunicação da Casa a
minha posição com relação à redistribuição dos royalties do petróleo e ao veto da Presidente.
Obrigada, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não. Será inserido inclusive no Programa A Voz do
Brasil.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Líderes
presentes, a aprovação do novo modelo de partilha
dos royalties provenientes do petróleo foi um marco
em nossa história republicana. O texto aprovado pelo
Congresso Nacional repara uma injustiça histórica ao
repartir entre todos os Estados e Municípios do Brasil
os recursos advindos de uma riqueza constitucionalmente nacional, como é o caso do petróleo.
Vou citar o exemplo do meu Estado. Santa Catarina, de acordo com o texto aprovado ontem, receberá,
de acordo com dados apresentados pela Confederação
Nacional dos Municípios, cerca de R$66,7 milhões em
2013. As regras do substitutivo rejeitado previam o repasse de R$21,9 milhões. Ou seja, o Estado de Santa
Catarina receberia cerca de R$44,7 milhões a menos.
Em relação ao repasse direto para os Municípios
catarinenses, o deficit seria também abissal. Pelas regras do projeto aprovado, receberão cerca de R$237,6
milhões. O substitutivo do Deputado Carlos Zarattini
repassaria cerca de R$161,2 milhões – R$76,4 milhões de diferença.
Quero ressaltar, Sra. Presidente, que a opção pelo
texto aprovado no Senado, em detrimento do substitutivo do Deputado Carlos Zarattini, se deu em favor de
nossos Municípios, sobretudo daqueles que hoje se
encontram desguarnecidos, desamparados de recursos que custeiem seus setores fundamentais, como a
educação, a saúde, o saneamento básico, que devem
ser o destino deste dinheiro.
Esta é uma situação que se repete em outros 23
Estados e em seus respectivos conjuntos de Municípios. Portanto, Sra. Presidente, não tenho dúvida de
que ontem esta Casa cumpriu brilhantemente o seu
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papel legislativo, respondeu aos anseios e demandas
reais do povo brasileiro, de nossos Estados e Municípios. Deixo meus votos para que a Presidente Dilma
Rousseff acompanhe a vontade do povo brasileiro e
sancione esta nova lei, que, não tenho dúvida, significará um salto histórico na qualidade de vida do povo
brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Bohn Gass, como Líder.
O SR. BOHN GASS (PT – RS. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, colegas Deputadas e Deputados, em primeiro lugar, em nome do Partido dos Trabalhadores, do PT – eu gostaria de trazer
uma homenagem a este grande homem da República
do Brasil: Oscar Niemeyer.
E há uma mensagem nossa. Passarei a ler exatamente o que disse a nossa querida Presidenta Dilma Rousseff, que pessoalmente ligou para a família
de Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro, e fez o convite
para que o velório e todos os atos fossem realizados
no Palácio do Planalto, cuja engenharia ele arquitetou.
A Presidenta diz o seguinte:
“É dia de saudar sua vida.
‘A gente tem que sonhar, se não as coisas não acontecem’, dizia Oscar Niemeyer, o
grande brasileiro que perdemos hoje. E poucos
sonharam tão intensamente e fizeram tantas
coisas acontecer como ele.
A sua história não cabe nas pranchetas.
Niemeyer foi um revolucionário, o mentor de
uma nova arquitetura, bonita, lógica e, como
ele mesmo definia, inventiva.
Da sinuosidade da curva, Niemeyer desenhou casas, palácios e cidades. Das injustiças
do mundo, ele sonhou com uma sociedade
igualitária. ‘Minha posição diante do mundo
é de invariável revolta’, dizia Niemeyer. Uma
revolta que inspira a todos que o conheceram.
Carioca, Niemeyer foi, com Lúcio Costa, o
autor intelectual de Brasília, a capital que mudou o eixo do Brasil para o interior. Nacionalista,
tornou-se o mais cosmopolita dos brasileiros,
com projetos presentes por todo o país, nos
Estados Unidos, França, Alemanha, Argélia,
Itália e Israel, entre outros países. Autodeclarado pessimista, era um símbolo da esperança.
O Brasil perdeu hoje um dos seus gênios. É dia de chorar sua morte, é dia de saudar sua vida.”
Essa é a mensagem da Presidenta Dilma Rousseff, que, em nome do Partido dos Trabalhadores, quero
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dedicar a essa família e a este homem republicano,
de esquerda, que transformou tantas mentes e tantos
corações. E, como ele mesmo disse, “a gente tem que
sonhar, se não as coisas não acontecem.”
Quero ainda dizer que, neste momento, no espaço em que daqui a pouco será feito o velório de Oscar
Niemeyer, no Palácio do Planalto, está acontecendo
um ato, com a presença da Presidenta Dilma, sobre o
apoio, a estruturação, a gestão, os recursos e a dinamização dos portos do Brasil.
Aliás, eu quero colocar aqui alguns elementos
que dão conta do esforço que a Presidenta Dilma
está fazendo, dando continuidade ao que o Presidente
Lula já fazia, no sentido de que o País retome a sua
infraestrutura.
Infelizmente, em governos passados, perdeu-se
a lógica de um país que precisa de infraestrutura de
portos e aeroportos para poder se desenvolver e fazer
crescer a sua economia. Nós não só estamos recuperando a estrutura, como também estamos fazendo
com que o Brasil cresça. Cresce aquém daquilo que
desejaríamos, porque há países – de Primeiro Mundo,
como se dizia – que crescem negativamente e que tiram inclusive direitos sociais da população. E nós estamos fazendo com que haja crescimento, com que haja
distribuição de renda, para que esse crescimento seja
consignado para o conjunto dos trabalhadores que o
produzem. Portanto, mais programas de distribuição
de renda combatendo antigas desigualdades no País.
Então, essa é uma medida fundamental, que
vem casada com outra medida anunciada ontem pelo
Ministro Guido Mantega e por Luciano Coutinho, Presidente do BNDES: o PSI, que é o Programa de Sustentação do Investimento. Nós temos a menor política
de juros vivida nas últimas décadas no Brasil, e isso
faz com que possamos ter mais investimentos e menos especulação. Esta é a grande diferença: juro alto
é para especulador ganhar; juro baixo é para ter investimento. Essa é a lógica da política que o Governo
está adotando para diminuir os juros.
E ontem também foram anunciados mais recursos
para o setor de máquinas e implementos. A agricultura
vai ser bastante beneficiada com esse tema.
Mas nós podemos ir mais longe. Qual é o grande
debate que a Presidenta Dilma está fazendo no País
sobre o tema da energia? Nós queremos que as nossas indústrias, além de gerar empregos, possam ter
competitividade. E competitividade significa diminuir
custos. É uma política acertadíssima da Presidenta
Dilma a de fazer com que o usuário, no pagamento
da energia, tanto individual quanto industrial, possa
ter um custo menor.
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É a insistência da Presidenta nesse projeto de governo, do nosso Governo, para que possamos oferecer
empregabilidade e competitividade, para segurarmos
inclusive a invasão de produtos que vêm de outros
países, muitas vezes concorrendo deslealmente com
a produção brasileira.
Eu poderia citar ainda aqui o esforço determinado
da Presidenta para fazer com que a educação tenha um
incremento substancial de recursos, para chegarmos
aos 10% do PIB. Temos hoje uma aplicação no setor
educacional no País de 5,1% e temos o compromisso
de chegar a 2020 com 10%. Como podemos chegar
lá? Aí está a decisão de usarmos os royalties das futuras concessões do processo do pré-sal, do modelo
de partilha e do modelo de concessões, integralmente
para a educação. Ciência e Tecnologia vão ser favorecidas com isso, e o País pode se afirmar cada vez mais,
o que é exatamente o desejo da nossa Presidenta, o
que é o nosso projeto.
Então, temos um conjunto de setores que estão
sendo beneficiados com essas políticas tratadas e que
estão em pauta neste momento no País, que estão em
pauta para o debate no Congresso Nacional.
Para finalizar, em nome do Partido dos Trabalhadores, também quero registrar o esforço enorme
que o nosso partido, o PT – está fazendo, colocando
como centro da sua pauta política a reforma necessária do nosso processo eleitoral, do nosso processo
de financiamento de campanhas, do nosso processo
de reforma política.
Todos sabemos que é preciso combater a corrupção na origem. E muitas vezes a origem da corrupção
no Brasil está exatamente no financiamento privado de
campanhas, quando acontecem os subterfúgios dos
grandes empreendimentos, que passam depois a cobrar sua conta pelo financiamento privado que fazem
dos candidatos. Nós precisamos banir esse processo
de financiamento privado, originário de muitas situações de corrupção.
Ontem, nesta tribuna estava o nosso querido Deputado Henrique Fontana, Relator da reforma política,
apresentando os elementos para nós apreciarmos na
semana que vem. E é exatamente o nosso desejo ter
o financiamento público de campanha, que tornará o
processo transparente, em que os partidos vão ter que
democraticamente decidir, debater, distribuir, e a sociedade, de uma forma transparente, terá o controle. E é
fundamental para uma democracia termos o controle
social sobre os processos eleitorais.
O segundo aspecto, do ponto de vista da reforma
eleitoral, é o reforço partidário, que é a combinação
do processo da votação, além do tema da unificação
dos dias de votação e de podermos ter impedidas as
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possiblidades das alianças nas proporcionais, porque
é exatamente o local em que o partido apresenta as
suas propostas.
Eu concluo, Presidenta, esta Comunicação de
Liderança pelo Partido dos Trabalhadores, ressaltando
estes três aspectos: ao grande homem Oscar Niemeyer,
esse comunista revolucionário, arquiteto que sonha,
como ele mesmo disse – “a gente tem que sonhar, se
não as coisas não acontecem” –, a nossa homenagem;
o segundo: o grande esforço do nosso Governo para
fazer com que o Brasil não seja só a sexta economia
do mundo, do ponto de vista do PIB econômico, mas
também seja o Brasil da inclusão social, dos programas
de distribuição de renda, do respeito ao tema ambiental, do respeito à pluralidade que constitui esta riqueza
multifacetária do nosso Brasil; e o terceiro: o destaque
de que, neste momento, como foco das nossas atenções, precisamos encerrar este ano legislativo aqui na
Câmara Federal votando a reforma política.
Tenho certeza de que até terça-feira ou quarta-feira faremos muitos debates. O nosso Relator, Deputado Henrique Fontana, como anunciou ontem, está à
disposição. Acho que temos de fazer muitos debates, e
isso vai contribuir, com certeza, para o sonho de uma
democracia, para o sonho de uma república, que era
exatamente o desejo arquitetado pelo nosso querido
Oscar Niemeyer.
Encerro com o que disse a Presidenta Dilma em
sua mensagem: “O Brasil perdeu hoje um dos seus
gênios. É dia de chorar sua morte, é dia de saudar
sua vida”.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Deputada Janete Rocha Pietá, V.Exa. pode usar o microfone
para anunciar a presença da delegação ao seu lado.
Recebemos com carinho a Deputada Janete Rocha Pietá, acompanhada da delegação boliviana e da
delegação peruana.
Pois não. V.Exa. tem a palavra.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta,
estamos recebendo uma delegação de mulheres bolivianas, que agora a abraça, e peruanas. (Palmas.)
Acho isso muito importante, Sra. Presidenta. Na
reunião do MERCOSUL, elas estão defendendo a visita de uma delegação brasileira tanto à Bolívia quanto
ao Peru. Essa construção, o MERCOSUL, é importantíssima.
Nós nos sentimos honradas. Por isso, venho registrar esta presença importantíssima. Falei da Bolívia,
do Peru e do Brasil, porque também há pessoas da
minha cidade na delegação. Então, muito obrigada,
Sra. Presidenta.
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E nós queremos dizer que construir a unidade
e o fortalecimento dos países do MERCOSUL é uma
tarefa de todos os latino-americanos. (Palmas.)
O SR. MIRO TEIXEIRA – Presidente Rose de
Freitas.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não, Deputado Miro Teixeira.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu penso
que há uma lista aí de oradores. Inclusive foi anunciado o discurso do Deputado Anthony Garotinho, que
está despertando muita curiosidade aqui no plenário.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – É o
primeiro da lista.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Mas eu só gostaria de
deixar registrado, a propósito do discurso do Deputado Bohn Gass, que o financiamento público existe em
vários países do mundo. O que eu imagino é que não
faria mal àqueles que defendem o financiamento público
permitir que ele seja opcional, porque são tamanhas
as virtudes do financiamento público, como se ouviu
ali da tribuna, que um partido se orgulharia muito de
dizer que está optando pelo financiamento público, e
acabaria ficando mal aquele partido que não optasse
pelo financiamento público.
Mas parece que os que defendem o financiamento
público não querem se revelar perante o povo, dizendo
que optam pelo financiamento público. Eu creio que
facilitaria muito as coisas se fosse opcional, como é
nos Estados Unidos da América. É opcional.
E peço apenas mais 1 minuto, talvez, para falar
de uma personalidade que também é uma personalidade no Rio de Janeiro, que é Oscar Niemeyer, o maior
exemplo para pessoas que estão por aí vivas, andando, causando prejuízo ao povo e, a rigor, já morreram.
Já morreram na admiração popular, já morreram no
patriotismo, já morreram para o que há de melhor na
vida. E Oscar Niemeyer está agora deitado num caixão, viajando para Brasília. E afirmo: está mais vivo e
permanecerá mais vivo do que toda essa gente que
sempre foi nociva à vida brasileira.
Niemeyer só fez o bem. Coração generoso, amigo
de Darcy Ribeiro que, ao completar 70 anos, reuniu
primeiro, num almoço, as mulheres de Darcy. Eram
dez... Lá no Restaurante Assirius, do Theatro Municipal. E, como todo mundo achou muito curioso ele fazer o almoço das mulheres de Darcy, depois ele fez o
almoço dos homens de Darcy, e à cabeceira da mesa
estava Oscar Niemeyer.
É uma cena que eu guardo na minha memória e
em algumas fotos também, que preservarei como uma
relíquia pela minha vida.
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À família de Niemeyer, a Paul Niemeyer, a todos
aqueles que estão vindo, acompanhando o corpo, os
meus cumprimentos, os pêsames e a admiração que
em vida manifestei a todos eles, inclusive a Oscar
Niemeyer.
Obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Continuando a lista de oradores, gostaria de conceder a
palavra ao Deputado Garotinho.
Em seguida, falará, como Líder, o Deputado Lincoln Portela e a Deputada Janete Rocha Pietá.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente,
meus colegas Deputados, inicialmente eu não poderia
deixar de registrar o falecimento de Oscar Niemeyer
com quem tive oportunidade de conversar inúmeras
vezes, inclusive quando pedi que ele fizesse o projeto
do Teatro Municipal Trianon, na cidade de Campos.
Fui apresentado a ele por Leonel Brizola; depois estive várias vezes em sua residência em Copacabana,
seu escritório em Copacabana, como relatou aqui o
Deputado Miro Teixeira, de onde ele via o mundo, e
particularmente o Brasil, de uma forma muito especial.
É bom percebermos a grandeza de brasileiros
que vão além do seu tempo, além das retas. Niemeyer
era o homem das curvas, era o homem da imaginação,
que criou não só Brasília, não só a sede do Partido
Comunista Francês, não só a sede da Universidade
de Argel, mas também tantas outras obras maravilhosas pelo mundo.
Sra. Presidente, não venho hoje à tribuna para
falar dessa tristeza que abate o Brasil, mas de outra
tristeza que abate o País.
Sra. Presidente, ontem encaminhei ao Delegado
da Polícia Federal Leandro Daiello Coimbra, Diretor-Geral, o seguinte ofício:
“Senhor Diretor, cumprimentando-o, no
exercício do mandato parlamentar, sirvo-me
do presente para dar ciência de que chegou
ao meu conhecimento a notícia das irregularidades que publiquei no meu sítio eletrônico, www.blogdogarotinho.com.br, todas em
anexo, dando conta de que a Senhora Rosemary Noronha, então Chefe de Gabinete
da Presidência da República, utilizando uma
mala diplomática, transportou a quantia de 25
milhões de euros, efetuando um depósito no
Banco Espírito Santo, na cidade do Porto, na
República Portuguesa.
De tal modo, considerando a riqueza dos
detalhes contidos nas matérias veiculadas,
acima citadas, requeiro a Vossa Senhoria a
adoção das medidas de praxe para que todas
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as informações sejam verificadas, em especial,
posto que, confirmados os fatos, estará configurada a prática de inúmeros crimes.”
E por que fiz isso, Sra. Presidente? O Dr. Daiello,
quando esteve aqui para tratar da Operação Porto Seguro, disse que não tinha conhecimento desse fato, e
que a Polícia Federal só iria abrir qualquer procedimento de investigação se ela tomasse conhecimento
oficialmente do fato. Então, Dr. Daiello, desde ontem
o senhor está ciente do fato.
Também, Sra. Presidente, enviei, no dia 3 de
dezembro, ao Ministro Antonio de Aguiar Patriota um
requerimento de informações que leio desta tribuna:
“Excelentíssimo Senhor Ministro,
cumprimentando-o, dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para requerer, com
amparo no artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil e na
Lei nº12.527/2011, o envio de relatório...” (O
microfone é desligado.)
Sra. Presidente, se V.Exa. pudesse me conceder
um tempo mais generoso, eu ficaria extremamente
satisfeito.
“...contendo informações relacionadas
às viagens do ex-Presidente, o Senhor Luiz
Inácio Lula da Silva, à República Portuguesa, durante o período de seu mandato, com
destaque especial aos dados relacionados,
aos nomes dos integrantes da Comitiva Presidencial, às datas de suas entradas e suas
saídas em território português, bem como aos
nomes de quaisquer outros possíveis servidores públicos que o acompanharam nessas
viagens e que, porventura, não faziam parte
da Comitiva Especial, inclusive os do ESCAV
– Escalão Avançado.
Por oportuno, destaco que o endereçamento do presente requerimento possui
tal destinação, uma vez que, dentre as suas
atribuições, as suas funções, cabe a esse Ministério das Relações Exteriores planejar e
executar as visitas presidenciais ao exterior.”
Está aqui com o recebimento da assessoria do
Ministro.
Bom, o Dr. Daiello e o Dr. José Eduardo Cardozo, o nosso Ministro, querido Ministro, disseram que
desconheciam completamente a ida da Sra. Rosemary a Portugal.
Então, como são muitas matérias, eu vou ler só
uma e dar a pista de como a polícia pode chegar facilmente aos documentos.
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Como já foi tornado público, Rosemary era portadora de passaporte diplomático. Isso todo mundo
sabia.O que não foi revelado é que ela era portadora
de autorização para transportar a mala diplomática,
livre de qualquer inspeção, em qualquer alfândega do
mundo, de acordo com a Convenção de Viena.
Porém quero esclarecer que o termo mala diplomática não se refere a uma mala, como alguns ingênuos ficaram falando por aí. Mala diplomática é tudo
aquilo que está dentro do avião presidencial. Pode
ser um container. Esclareço que uma mala com 25
milhões de euros pesa 200 quilos, mesmo que fosse
uma mala, duas ou três, serão 200 quilos. Nada que
um avião não pudesse transportar.
Segundo a informação que recebi, Sra. Presidente – gostaria que prestasse atenção nos detalhes
–, a recebi de um policial federal que já se aposentou,
Rosemary acompanhou Lula numa viagem a Portugal.
Ao desembarcar foi perguntada, como é de praxe, se
a mala diplomática continha valores em espécie. (O
microfone é desligado.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Deputado, V.Exa. sabe que o tempo aqui não existe para
os Parlamentares. Por favor, 1 minuto. Eu já dei mais
1 minuto e nós estamos no sétimo minuto.
(A Sra. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Bom, então,
a Rose declarou que na mala diplomática havia 25
milhões de euros.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Solicito a V.Exa. que quando falar o nome dessa senhora,
o fale por inteiro.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Não, mas a
senhora é Rose.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu
gostaria em nome de todas as Roses deste País.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Está bom, inclusive da minha que é Rosa.
Ao ouvir o montante que estava na mala diplomática, as autoridades alfandegárias resolveram sugerir
que ela contratasse um carro segurança para o transporte. A requisição do carro-forte está na declaração de
desembarque, está, segundo a fonte da Polícia Federal, da passageira Rosemary Noronha, e a quantia em
dinheiro transportada em solo português registrada na
alfândega da cidade do Porto. Bom, a agência central
do Banco Espírito Santo, onde o dinheiro, segundo esse
policial federal, teria sido depositado, está impedida de
dar qualquer informação pela Lei de Sigilo Bancário.
Porém, a empresa que presta serviço de carros
para transporte de valores exige, por parte do depositário, um documento identificando o responsável pelo
transporte e o destinatário, no caso de um sinistro, no
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caso de um assalto. Na apólice feita no Porto está escrito “responsável pelo transporte: Rosemary Noronha.”
Beneficiário... Eu não vou ser leviano. Eu não vou dar
o nome aqui do beneficiário. Agora, como a polícia já
sabe como chegar lá, basta que a polícia vá lá e veja
o nome do beneficiário que está lá.
Esses documentos estão arquivados na alfândega do Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro,
na cidade do Porto.
Sra. Presidenta, só para lembrar, o Banco Espírito
Santo foi citado no mensalão. E o Sr. Relator do processo, Joaquim Barbosa, conta de reuniões entre José
Dirceu e depois entre Marcos Valério, que falava em
nome de José Dirceu, e afirmou que Marcos Valério...
O SR. LINCOLN PORTELA – Sra. Presidenta,
o Deputado Garotinho havia também me pedido o
tempo da liderança. Caso V.Exa. assim o permita, que
ele conclua, liberando assim o tempo de liderança do
Partido da República.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nós
temos que chegar a um entendimento, porque eu fui
prorrogando o tempo de V.Exa. e estão dizendo que
não é possível. Depois que V.Exa. esteve aqui já dei 2
minutos. Então, nós vamos dar 2 minutos para V.Exa.
concluir.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Então, Sra.
Presidente, como eu dizia, o relatório de Joaquim Barbosa afirmou que “o empresário do ramo de publicidade, Marcos Valério, em reunião com o Banco Espírito
Santo, falava em nome de José Dirceu” – entre aspas.
Barbosa afirmou ainda que Marcos Valério foi enviado
a Portugal por José Dirceu para reuniões com diretores do Banco Espírito Santo e da Portugal Telecom, e
seria para obter doações à campanha à reeleição do
então Presidente Lula.
Como podem ver, o Banco Porto Seguro e o mensalão têm muitas coisas em comum.
Sra. Presidente, a Polícia Federal agora está oficiada. A Polícia Federal sabe onde está a apólice feita
pela Sra. – como V.Exa. pediu – Rosemary Noronha.
A Polícia Federal sabe dos valores.
Alguns setores da mídia tentaram confundir a
opinião pública dizendo assim: O Banco Espírito Santo disse que não há nenhum depósito no nome de
Rosemary. Mas eu não afirmei que era no nome de
Rosemary. Eu afirmei que, conforme está na matéria
publicada no blog do Garotinho, o beneficiário é uma
alta autoridade da República. Está lá. Só não farão investigação agora se não desejarem.
Deputado Miro Teixeira, meu tempo está acabando. Eu me reservo neste momento o direito de aguardar
a resposta da investigação que será feita pela Polícia
Federal, não me privando – porque antes de ser De-
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putado, eu também sou jornalista – de fazer as minhas
próprias investigações, com base nas fontes que tenho.
A Polícia Federal fará a sua – e nós respeitamos e
vamos ver qual é o resultado –, e eu farei as minhas, na
prerrogativa que tenho de Deputado Federal e também
na condição de alguém que recebeu uma informação
bastante precisa de um policial federal, que hoje não
está mais na ativa.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Deputado Garotinho, V.Exa. fez uso de 17 minutos do
tempo desta Casa.
Por favor, por favor.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nas
galerias encontram-se alunos do Colégio Estadual
Senador Onofre Quinan, de Anápolis, Goiás, a quem
saudamos com muito prazer. (Palmas.)
O SR. MIRO TEIXEIRA – O Deputado Garotinho
é muito protegido por V.Exa.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não.
V.Exa. queria dar tempo a ele, os líderes queriam dar
tempo a ele. Fui flexibilizando para dizer que não cortei
qualquer tipo de palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Mas agora que acabou,
nós temos que botar a culpa em V.Exa. (Risos.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Por
favor, não sabe como tem sido isso.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidenta Rose, com a licença do Deputado Lincoln Portela, só para, em meio
minuto, dizer o seguinte: eu acho essa história, que
foi trazida pelo Garotinho, absolutamente inverossímil.
Não há ninguém aqui da Liderança do Governo, não
é bom que se dê uma outra palavra.
Eu confio, claro, na integridade do Deputado
Garotinho, e o que ele está dizendo é produto da observação dele, em função de documentos que ele
recebeu, que ele recebeu, o que não quer dizer... É
a diferença entre a percepção e a verdade. Essa é a
percepção, que muito provavelmente eu também teria
diante desses documentos que chegaram à mão do
Deputado Garotinho.
Porém, nós conhecemos alguns episódios, como
o dos Papéis do Pentágono; como o vazamento de
documentos que revelou não haver armas químicas
no Iraque. E esses vazamentos não aconteceram por
ações governamentais, não; foi por ações de cidadãos.
E aqui eu soube, e há uma jornalista portuguesa inclusive. Talvez ela tenha lá contatos para usar o
mecanismo da própria organização em que trabalha.
Agora, usar a velha Internet... Por isso é que os governos querem tanto controlar a Internet. Por isso querem
marco regulatório da Internet, querem regulamentar a
Internet, porque a Internet é livre. E é bom mandar esta
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mensagem também para Portugal: deixem aí também
a Internet livre, como aqui nós estamos lutando.
E põe no WikiLeaks aí o que se encontrar, que
é a maneira de não ficar como V.Exa. está, Deputada
Rose, sujeita a essa imposição de apertar o botão que
dá mais 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. É melhor botar 30
segundos, porque aí nós vamos treinar e vamos para
o Se vira nos 30, porque é onde nós vamos chegar.
Esse mecanismo usado pela Câmara dos Deputados...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E que
nunca foi mudado.
Eu digo a V.Exa... Eu estou dando toda a razão.
Apenas quero que V.Exa. reconheça que eu dei 17
minutos a ele.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Eu fui citado,
agora quero responder. (Risos.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não,
Deputado Garotinho.
O SR. MIRO TEIXEIRA – A culpa não é de V.Exa.,
não. Imagina! Imagina! Eu homenageio V.Exa. a todo
instante aqui, a todo instante.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Muito obrigada.
O SR. MIRO TEIXEIRA – V.Exa. faz uma presidência democrática aqui. Mas é que esse sistema, que
não foi inventado por V.Exa... Isso foi inventado por um
momento de autoritarismo na Câmara dos Deputados,
já fora até do período da ditadura. Algumas coisas foram feitas aqui. Houve época em que aqui se botou
vidro para o povo não influenciar os Deputados com
as suas manifestações.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – É
verdade.
O SR. MIRO TEIXEIRA – E esse mecanismo aí
é profundamente desagradável para quem está com
um tema relevante. De repente, fica parecendo aquela
coisa que existe nos hipódromos: toca-se a campainha
antes de se dar a largada para a corrida de cavalos.
Isto é o Parlamento. Vai-se retirando, vai-se retirando a solenidade do mandato parlamentar.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E a
importância dele. E a importância dele.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Porém, V.Exa. está de
parabéns porque compreendeu e teve que administrar
essa campainha.
Há outro botão aí que permite que não se toque
de minuto a minuto, e V.Exa. sempre poderá acioná-lo
para tocar quando quiser.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Saiba
V.Exa. que nunca me informaram isso. Essa campainha
me incomoda tanto quanto V.Exa.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Mas há botão aí que
não fica tocando.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Dizem que não.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Ah, tem... Eu vou aí.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Por
favor.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Tem campainha de 5
minutos, de 10 minutos e até para não tocar. O tempo
até para. Eu vou aí...
Mas V.Exa. está de parabéns.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Obrigada, Deputado Miro.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Deputado André Moura e, em seguida o Deputado Lincoln
Portela, para falar como Líder, apesar de ter doado o
tempo dele para o Deputado Anthony Garotinho.
O SR. LINCOLN PORTELA – Mas V.Exa. não o
permitiu. Obrigado por me manter ao microfone. (Risos.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Mas
estamos fazendo.
O SR. ANDRÉ MOURA – Pela Liderança do
PSC – Sra. Presidenta, tempo de Liderança, por favor.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado André Moura, como Líder.
Eu quero dizer que teremos ainda a Deputada
Janete Rocha Pietá, S.Exa. vai encerrar a sessão.
O SR. ANDRÉ MOURA (PSC – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, quero
fazer um rápido registro de que a PETROBRAS fez
uma descoberta de petróleo leve na Bacia de Sergipe
e de Alagoas.
A descoberta da PETROBRAS, naturalmente, na
Bacia de Sergipe e de Alagoas, vai gerar uma maior
produção para todo o País e, consequentemente, vai
gerar mais divisas, mais recursos e mais royalties do
petróleo para o Estado de Sergipe e para todos os
Municípios do litoral norte do nosso Estado, que serão
beneficiados com essa nova descoberta.
A PETROBRAS descobriu uma acumulação de
petróleo leve em águas ultraprofundas da Bacia de
Sergipe e de Alagoas. O novo poço está localizado a
uma profundidade de água de 2.583 metros e fica a
85 quilômetros da Capital sergipana, Aracaju.
Então, nós ficamos muito satisfeitos, muito felizes.
Sabemos que o litoral norte de Sergipe tem um grande
potencial de exploração de petróleo. Agora essa descoberta, naturalmente, vai beneficiar ainda mais o nosso
País, em especial o Estado de Sergipe e os nossos
Municípios do litoral norte com os royalties do petróleo.
E também, em nome da bancada do PSC – Sras.
e Srs. Deputados, enquanto Líder, queremos render
a nossa homenagem a Oscar Niemeyer, reponsável
pelo planejamento arquitetônico de Brasília, Oscar
Niemeyer, que possui mais de 600 projetos em todo o
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mundo e é um dos maiores representantes da arquitetura moderna da nossa história.
Nasceu no Bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, mas em 1956, a convite do então Presidente da
República, Juscelino Kubitschek, Niemeyer elabora o
Plano Piloto de Brasília, com traços inconfundíveis.
Com o golpe militar de 64, Niemeyer se exila na França.
Nós temos que reconhecer a sua criatividade e a
sua genialidade, reconhecidas não só no Brasil, mas
em todo o mundo. Eu quero aqui utilizar uma frase conhecida de Oscar Niemeyer: “Enquanto a arquitetura
mundial gosta de traços retos, eu, Niemeyer, como bom
brasileiro, gosto de curvas, porque é bem mais sensual”.
Portanto, Sra. Presidenta, rendo as nossas homenagens, em nome da bancada do PSC – a esse
brasileiro, que orgulha a todos nós, assim como a arquitetura mundial também, na certeza de que todos
nós reconhecemos a sua genialidade e a criatividade
dos seus traços inconfundíveis, que fizeram grande a
arquitetura de Brasília e a tornaram conhecida mundialmente. Temos que reconhecer então todo o seu
talento de brasileiro e a sua genialidade.
É só, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Gostaria de conceder a palavra ao Deputado Lincoln Portela,
explicando que estamos prejudicando uma oradora inscrita, Deputada Janete Rocha Pietá, que se inscreveu
desde cedo e não fez uso da palavra.
Eu não posso mudar nada sentada numa cadeira
só pensando. Mas é preciso que o processo democrático nesta Casa funcione para todo mundo. A palavra de
Líder não pode ser privilégio para tirar a oportunidade
de algumas pessoas. Como eu estou diante de Líderes
que não fazem isso, porque conheço o comportamento, tendo cedido muitas vezes para Parlamentares, eu
gostaria de fazer uma consideração: acabando a Ordem
do Dia, não existem mais palavras. Isso nós fazemos
pela prática democrática. Então, por prática democrática, gostaria que ninguém tentasse espremer a Mesa
para que outros fossem prejudicados.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PR.
Em seguida, falará a Deputada Janete Rocha
Pietá.
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e
Srs. Parlamentares, eu estou há 2 horas no Plenário;
não usei a palavra como Líder, para dar celeridade à
votação, e esperei, como sempre faço. Eu não costumo
tomar espaço daqueles companheiros e companheiras que estão aqui, democraticamente, como V.Exa.
mesmo salientou.
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Aliás, fica uma sugestão, Deputada Janete: já que
há uma representação das mulheres, seria importante
que as mulheres, que já sentam com sua representação
no Colégio de Líderes, tivessem também um tempo de
Líder aqui de pelo menos 5 minutos. Isso poderia ser
colocado no Regimento sem nenhum problema, porque, a partir do momento em que as mulheres estão
no Colégio de Líderes e são representadas por uma
delas, eu acho que usar o tempo seria muito importante.
Eu sinto que é importante estar aqui agora, neste
momento. Estou vendo ali o Deputado Luciano Castro,
que tem trabalhado inclusive comigo durante muitos
anos nas Comissões Especiais e na Comissão Especial
de Reforma Política. S.Exa. tem sido um fiel batalhador
nesse sentido. A sua preocupação com as matérias da
reforma política é tanto quanto a minha, porque nós
estamos dando a entender ao Brasil que na terça-feira
votaremos a reforma política aqui.
Por favor, há limite para se enganar as pessoas.
Nós não temos como votar a reforma política na terça-feira ou na quarta-feira aqui, nem temos texto ainda.
Temos aqui PECs tratando da reforma política. Então,
isso é um absurdo, com respeito aos companheiros que
vêm aqui e falam. Que eles possam dizer também que
é absurdo o meu posicionamento, mas é democrático.
E mais absurdo é dizermos que o financiamento público de campanha vai conter a corrupção eleitoral no
Brasil. Isso é brincadeira, principalmente com financiamento público de campanha abrindo espaço para que
militantes possam trabalhar.
Ora, eu tenho 853 Municípios no Estado de Minas Gerais. Meus militantes rodarão esses Municípios
de graça, sem receberem nada? É brincadeira! Por
favor, me ajudem!
Se quisermos fazer financiamento público de
campanha, que façamos da seguinte maneira: financiamento opcional. O partido que optar pelo financiamento público de campanha, assim como fazem os
Estados Unidos da América do Norte, que possa fazer
essa opção; aquele partido que não quiser fazer, que
não faça essa opção.
Então, é preciso, sim, trazer dignidade maior ainda ao processo, dando condições aos TREs e ao TSE
de realizarem uma fiscalização mais segura, melhor
ainda do que a que já temos, porque temos percebido que os TREs estaduais, o TSE, todos eles estão
com uma fiscalização muito grande. Mas é preciso
aumentar essa fiscalização. E a população brasileira
tem que ficar como fiscal dessas eleições. É preciso
rever essas coisas.
Em relação ao fim das coligações, como ficam
os partidos ideológicos? Outro detalhe: um ano de fi-
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liação partidária é coisa da ditadura militar ainda. Que
se abra uma janela.
Vai haver o fim das coligações? Muito bem. Que
não haja também federação, porque federação partidária é a mesma coisa que coligação travestida. Por
favor, não me enganem também. Então, é preciso que
tenhamos critérios mais conscientes nesse sentido.
Em relação à coincidência das eleições, eu não
consigo ver um prefeito com mandato de 6 anos, para
termos a coincidência em 2022. Eu sou plenamente
favorável à coincidência das eleições, mas é preciso
encontrar um bom termo nesse sentido.
E outro detalhe: financiamento público de campanhas, com o problema que nós temos do crack no
Brasil, com o Brasil violento como nós estamos, tirando dinheiro da casa própria, tirando dinheiro da educação, para que os políticos possam fazer as suas
campanhas, e dizer que isso é contra uma corrupção
maior que pode acontecer! O Ministério Público está
aí fiscalizando, a Polícia Federal está aí fiscalizando,
as Polícias Civil e Militar, principalmente a Polícia Militar, que faz fiscalização nas eleições, estão aí fiscalizando. É preciso que haja critérios mais conscientes
nesse sentido.
O Partido da República, de uma forma definitiva, de uma forma clara, não pode em momento algum
entender que essa reforma política é a melhor. E em
relação ao modelo belga, Bélgica é deste tamanho.
(Faz gesto diminutivo.) Olha o tamanho do Brasil! Então, nós não podemos comparar o Brasil com a Bélgica
em hipótese alguma.
Outro detalhe: lista fechada. Vi a Deputada Janete
falar sobre esse assunto. Uma mulher e um homem,
um homem e uma mulher? E as comunidades? E os
negros entrarão nessa lista fechada? E as minorias,
e os gays entrarão nessa lista fechada? Como é que
fica isso? É preciso que haja democratização. Se houver lista fechada, é preciso que haja democratização
na lista fechada.
Era o que tinha a dizer, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu
parabenizo V.Exa., lembrando que esta Casa tem que
votar. Deve enfrentar os temas polêmicos, mas tem que
votar. Não é possível mais esperar que seja o STF a
legislar em nosso lugar. Temos que votar! E lembro que
em 31 de dezembro acaba o prazo, Deputado Luciano,
dado pelo STF em relação ao FPE, e esta Casa não
deliberou. Não podemos reclamar sobre mais nada.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra a Deputada Janete Rocha Pietá; em seguida, o Deputado Luciano Castro.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidenta,
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seguindo uma proposição tão importante, aliás, importantíssima, que eu já vou fazer agora, indicada pelo
Líder Lincoln Portela, nós teremos não só assento, mas
também tempo. Por quê? Nós já entramos, enquanto
bancada, com os Projetos de Resolução nºs 60 e 70.
No Projeto nº 69, nós estabelecemos que a Procuradoria deve ser escolhida pela bancada, e não, como
diz o Regimento, por indicação do Presidente.
Também solicitamos, no Projeto de Resolução nº
70, que a bancada feminina não só tenha 4 anos, segundo a vontade de algum Presidente, mas seja uma
resolução desta Casa que a bancada feminina tenha
assento, porque nós levamos contribuições, somos
atuantes e temos projetos para o Brasil, não só para
as mulheres.
Em cima desta questão, eu gostaria de debater
com V.Exas. a reforma política, que é de alta relevância. Nós da bancada defendemos a questão de paridade, um homem a uma mulher, mas entendemos
que o Relator, Deputado Henrique Fontana, ao propor
a questão de um terço mínimo e dois terços máximos
na questão de gênero, deixa genérico, pode haver
duas mulheres e um homem, ou dois homens e uma
mulher. Nós consideramos isso razoável, porque é a
experiência de um pequeno país, o Timor Leste, onde
há esse processo.
Vergonhosamente, o Brasil tem apenas 8,7% de
mulheres no Parlamento, enquanto o Timor Leste, um
pequeno país, dá-nos o exemplo na lista fechada, em
que há a questão federativa. O que é a questão federativa? Os partidos podem se agrupar na lista fechada.
Mas a proposta de Henrique Fontana não é uma
lista fechada, como foi referido aqui. Ela é um misto e
é um passo moderado. O que ele está propondo? Que
no voto de legenda haja essa proporção de um terço
para dois terços, e que haja o voto aberto, como é hoje.
Então, não se termina com o voto aberto.
Eu tinha outros assuntos para falar, mas estou
debatendo isso porque eu defendo que essa questão
seja votada, sim. A reforma política é a mãe de todas
as reformas, porque a reforma política vai democratizar o processo.
Eu gostaria de discutir mais. Por que nós somos
uma Casa bicameral? Se somos bicamerais por tradição, por que não termos uma mudança? Que as casas
iniciadoras do projeto legislativo, que o Senado tenha
as suas iniciativas e lá as conclua, não mandando para
cá. Eu defendo isso, que seja unicameral. Mas, se vai
ter que ser bicameral, por que existe suplente de Senador, que ninguém sabe o que é, e depois a maioria
é questão ligada à família? Há exceções, logicamente,
mas essa é uma discussão política de alta relevância.
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Para concluir, Sra. Presidenta, gostaria de falar
mais sobre três assuntos. Primeiro, eu acho que nós
temos – V.Exa. é parceira comigo, Deputada Rose de
Freitas – que mudar o Regimento. Nós temos que mudar o Regimento, sim, para acabar com o privilégio de
alguns em detrimento da maioria. Nós fomos eleitos
igualmente e representamos o povo. Esta é a Casa do
Povo! Portanto, nós temos que mudar o Regimento em
vários sentidos.
E aqui eu queria falar sobre as percepções do
Garotinho. Muito bem, Garotinho, você é jornalista investigador, mas venha para cá e fale 17 ou 30 minutos,
depois que o fato estiver provado, porque no Brasil a
mídia funciona assim: levantam-se as questões e, depois, estão levantadas. Mas a nossa Presidenta Dilma
tem agido de forma correta, firme, e já afastou a Sra.
Rose de Noronha.
Nós temos que ver que o Governo Lula fez muito pelo Brasil. Nós temos que respeitar o homem que
colocou o Brasil numa situação muito melhor do que
a da Comunidade Europeia. Vejam a crise na Grécia;
vejam a crise em todos os países; e vejam a situação
confortável que o povo brasileiro está vivendo.
Termino falando sobre duas coisas. Dou como lido
pronunciamento em que trato do Dia do Laço Branco,
que visa desenvolver a sensibilidade e a mobilização
dos homens no engajamento para o fim da violência
contra a mulher.
E, como arquiteta, eu não poderia deixar de falar
do meu querido colega, o genial Oscar Niemeyer, um
carioca, como eu. Oscar Niemeyer, com suas curvas,
fez uma obra poética. Brasília é belíssima, um patrimônio mundial. Mas não é só isso. Ele tinha a dimensão
de que o mais importante é a pessoa, que cada um
tem que construir a sua história.
Essa é a beleza, e essa obra, que representa arquitetonicamente esse conjunto aqui onde estamos, é
a lua crescendo; o Senado, o sol nascente, e os dois
prédios no meio estilizam a humanidade, porque formam um “H”. Esse homem é um poeta. Além de um
poeta, é um poeta comprometido com a construção
de um mundo novo, de um mundo de transformação,
de um mundo poético.
Portanto, eu quero prestar a minha homenagem
a esse arquiteto e dizer que me sinto muito feliz em
conviver com essa escultura exposta para o povo e não
nos museus, porque Brasília é uma grande escultura
de alguém que, apesar de ser ateu, entendia que a
igreja deveria ter as suas mãos voltadas para Deus.
Que ateu construiria obras com a beleza da Igreja de
São Francisco, na Pampulha, Padre João? A Catedral
de Brasília é magnífica!
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Estou emocionada porque, como arquiteta, eu
sou estudiosa da obra de Niemeyer. Eu só faria uma
mudança na obra de Niemeyer. Mudaria o nome da
Praça dos Três Poderes para Praça dos Quatro Poderes, porque, na verdade, o primeiro poder é o povo,
que é representado pela bandeira, porque é do povo
que emanam os nossos compromissos como Legislativo e Executivo...
Um dia, quem sabe, eu farei uma proposição para
que esta Casa mude o nome para Praça dos Quatro
Poderes, não a Praça do Povo, para dizer que você,
povo, é o poder de onde emana a democracia, de onde
emana a justiça.
E aqui nós vivemos num quadrilátero maravilhoso,
que é o quadrilátero do Legislativo, do Executivo e do
Judiciário. Nós representamos o povo, representado por
nossa bandeira, e o fogo arde nos nossos corações.
Obrigada, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Parabéns, Deputada Janete.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sra. Presidenta, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
fazem parte da Campanha dos 16 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência Contra a Mulher:
– O dia 6 de dezembro, dedicado à Campanha Brasileira do Laço Branco. Esta Campanha tem o objetivo de sensibilizar, envolver
e mobilizar os homens no engajamento pelo
fim da violência contra a mulher.
– O dia 8 de dezembro, quando se comemora o aniversário da minha cidade de
Guarulhos.
– E o dia 10 de Dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.
São datas que marcam o anseio da sociedade
pelo fim da violência contra as mulheres. O Brasil ocupa o 7º lugar no ranking mundial da violência contra
as mulheres.
Nesse sentido, quero defender a aplicabilidade
da Lei Maria da Penha, a ampliação dos mecanismos
de proteção de defesa dos direitos das mulheres e a
implantação do Pacto Nacional de Enfretamento da
Violência Contra a Mulher.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Luciano Castro; em seguida, os
Deputados Padre João, João Bittar, Francisco Escórcio
e Valmir Assunção.
O SR. LUCIANO CASTRO (Bloco/PR – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta,
como V.Exa. está sendo muito tolerante hoje com os
oradores nesta tribuna,...
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sempre.
O SR. LUCIANO CASTRO – ...eu faço algumas
observações iniciais, na qualidade de Vice-Líder do
Governo, naquilo que trouxe a esta tribuna o Deputado
Garotinho, do meu partido, para levantar uma situação
extremamente grave, que ele anunciou no seu blog,
dias atrás, relativa a essa operação revelada que aconteceu em Portugal quanto a recursos provenientes de
um malote diplomático que chegou ao Banco Espírito
Santo naquele país.
A acusação é grave, mas não se pode, não se
deve cometer a leviandade de trazer tudo isso à pessoa do Presidente Lula, que sempre foi um homem
honrado e governou este País por 8 anos, como se
ele pudesse ou estivesse participando de qualquer
montagem de transferência de recursos não declarados para outro país.
Acho que deve ser esclarecido, mas deve ficar
claro que nós não podemos manchar a reputação, sem
provas concretas, de um homem como o Presidente
Lula, que tem não só uma grande imagem nacional,
mas também uma imagem mundial de respeito. E nós
não podemos aceitar que se façam ilações ou suposições de participação como se isso fosse um esquema
de governo.
Quero dizer também claramente, Sra. Presidente,
que se esses recursos foram no malote, se esses recursos foram declarados ao chegar, se esses recursos
foram depositados oficialmente num banco, de forma
clara e transparente, eu pergunto: seriam recursos de
origem clandestina? Não, não seriam recursos de origem clandestina. É preciso que se esclareça, sim, mas
fica claro que nós não podemos jogar lama em pessoas
sem provas concretas, porque fica demonstrado que o
momento vivido pelo País, em razão do julgamento do
mensalão e de outras circunstâncias, pode trazer, sem
dúvida nenhuma, interpretações equivocadas. E nós
temos aqui o dever de preservar as nossas lideranças,
como o Presidente Lula, que, sem dúvida nenhuma,
tem uma folha de serviços prestados a este País e ao
mundo, e nós temos que ter esse reconhecimento.
Depois, Sra. Presidente, eu quero fazer uma
menção rápida a essa questão da reforma política. Eu
participo da Comissão Especial da Reforma. Nós não
chegamos a acordo algum naquela Comissão. Inúmeras e inúmeras reuniões se realizaram. A nenhum
acordo se chegou.
Ora, de repente, nós estamos trazendo a este
Plenário propostas de mudança da nossa legislação
eleitoral sem um acordo feito na base, sem um acordo
feito com os partidos ali designados.
A única matéria em que há um certo consenso
é a coincidência de mandatos – um certo consenso.
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Nas demais, como financiamento público de campanha, como o fim das coligações, não há consenso.
Até porque, se nós tivéssemos que admitir o fim das
coligações com financiamento público ou com lista
preordenada, nós teríamos que abrir para os partidos
a possibilidade de mudança partidária.
Porque como é se que pode amanhã dizer a um
Deputado que está num partido pequeno que acabou
a coligação e que ele tem que caminhar sozinho daqui para a frente, sem dar a ele a oportunidade eventualmente de trocar de partido, a fim de escolher uma
nova posição, mais estratégica para ele?
Então, essa situação não amadureceu em lugar
algum. Se semana que vem o Presidente Marco Maia
quiser pautar essa matéria, nós vamos discuti-la. Mas
o único item no qual podemos caminhar consensualmente ainda é, sem dúvida alguma, a coincidência de
mandatos. Fora disso, não há possibilidade alguma
de acordo para se votar qualquer outro item da reforma política.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Padre João.
O SR. PADRE JOÃO (PT – MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, saúdo V.Exa. e
também os colegas Deputados. Venho, mais uma vez,
a esta tribuna para registrar o meu protesto, a minha
indignação e com certeza também a indignação do
povo brasileiro em relação à articulação feita, a partir
daqui, pelo Senador Aécio Neves, juntamente com os
Governadores tucanos – começando por Minas Gerais, Antonio Augusto Junho Anastasia; Beto Richa, do
Paraná; e Geraldo Alckmin, de São Paulo –, que são
os que têm sob os seus controles as hidrelétricas, as
companhias CEMIG, COPEL e CESP. A ousadia, a
coragem, a sensibilidade da nossa Presidenta Dilma,
através da Medida Provisória nº 579, de 2012, visava reduzir... E continua sendo! Quero, inclusive, parabenizar
a firmeza da nossa Presidenta, que não vai render-se
ou ficar refém desses Governadores tucanos, que não
têm sensibilidade. Nunca de fato tiveram sensibilidade para o com o povo mais pobre e para com o País.
É até importante a coincidência: no momento em que
Fernando Henrique lança a pré-candidatura do Aécio
Neves à Presidência da República, ele está articulando aqui na Câmara e no Senado com as empresas
geradoras de energia contra essa medida provisória,
contra o povo, contra a indústria.
Porque na verdade ganha todo o povo brasileiro,
já que, abaixando-se o custo da energia, podemos ter
mais empregos, maior competitividade na produção. E,
nesse sentido, essa luta, a coincidência dos trabalhos
aqui do Senador Aécio com o lançamento da sua pré-
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-candidatura pelo Fernando Henrique, destaca mais
uma vez que o projeto tucano é o compromisso com
o capital – compromisso com o capital. Por quê? Fica
claro que quem ganha é uma minoria absoluta, ou seja,
são os investidores nessas empresas de economia
mista que eu acabei de citar.
Então, eles é que ganham – a Andrade Gutierrez,
no caso da CEMIG. São poucas empresas, porque a
maior parte das empresas e das indústrias deixa de
ganhar. Aí ficam tentando dificultar a redução da tarifa
de energia nessa média de 20%.
Mas a nossa Presidenta reafirma que vai garantir
buscar outra forma para bancar esse anúncio que ela
já fez e que está previsto na Medida Provisória 579.
Nós sabemos que o serviço da energia hoje é de
fundamental importância, quase que essencial, tanto
para o desenvolvimento como para a qualidade de vida
das pessoas do campo e da cidade, mas não teve a
sensibilidade, muito menos a corresponsabilidade e
a cumplicidade dos Governadores tucanos. Não teve.
É importante evidenciar para o povo brasileiro
qual é o projeto, com quem eles têm compromisso
neste País.
É por isso, Presidente, que eu gostaria que este
meu pronunciamento fosse também divulgado em A
Voz do Brasil.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu
quero só dizer que nós temos 15 minutos, que serão
repartidos entre os três Deputados que aqui estão:
Jorge Bittar, Francisco Escórcio e Valmir Assunção.
O SR. JORGE BITTAR (PT – RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, ocupo pela primeira vez esta tribuna,
desde o meu retorno a esta Casa – retorno ocorrido
recentemente, depois de ter estado licenciado para
exercer a função de Secretário de Habitação, no Rio
de Janeiro –, para fazer basicamente dois registros.
No primeiro registro quero manifestar o meu pesar pelo falecimento de Oscar Niemeyer. Perdemos
um grande brasileiro. Perdemos um gênio da humanidade. Niemeyer, com a sua arquitetura, com os seus
traços sensibilizou não só os brasileiros, mas o mundo
como um todo.
Oscar Niemeyer foi um brasileiro que se tornou
uma referência mundial em projetos de arquitetura.
Seus projetos e a qualidade de seus desenhos estão
expressos em Brasília; estão expressos na Argélia; estão expressos em Niterói, no Caminho Niemeyer, com
diversos projetos de sua autoria; estão expressos no
continente europeu – em Paris, na Espanha e em muitos outros países —; estão expressos em praticamente
todos os continentes de nosso planeta.
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É profundamente lamentável ter perdido esse gênio da humanidade, mas o seu legado está presente.
Ele é uma referência para a arquitetura nacional e internacional. É uma referência por sua história de vida
também e por seu compromisso político com aqueles
que são excluídos na sociedade. Niemeyer dedicou
toda a sua história de vida à luta pelas transformações
sociais, como integrante que foi do Partido Comunista
Brasileiro, como lutador das causas democráticas, e
pôde ser uma referência forte na luta contra a ditadura
militar e, posteriormente, ao final da ditadura, na reconstrução deste Brasil de caráter democrático e de
busca da redução das desigualdades sociais.
O outro registro que eu gostaria de fazer, Sra.
Presidente, Srs. Deputados, é relativo ao tema dos
royalties. Preocupa-me muito, como também a muitos
outros Parlamentares, a ação, a meu ver, açodada de
muitos Parlamentares, na busca da rejeição do veto
aposto ao projeto aprovado por esta Casa e pelo Senado Federal.
Entendo as razões de prefeitos e governadores
na busca de mais recursos em função das dificuldades
fiscais, mas entendo também que não se pode resolver o problema federativo do nosso País, o problema
fiscal de Estados e Municípios, subtraindo-se recursos
legítimos dos Estados produtores. Esses recursos já
estão comprometidos com uma série de investimentos
em infraestrutura e em programas sociais importantes
para diversos Estados, dentre eles os Estados do Rio
de Janeiro e do Espírito Santo.
É preciso, portanto, que, caso queiramos enfrentar essa questão, nós procuremos encontrar a solução
na forma do diálogo, e não atropelando o Regimento
Comum às duas Casas do Congresso Nacional, atropelando o próprio processo necessário de diálogo que
se deva ter para que possamos apontar os caminhos
de superação do problema fiscal, do problema federativo, sem retirar recursos estratégicos do Estado do
Rio de Janeiro e do Estado do Espírito Santo.
Como Deputado do Estado do Rio de Janeiro,
coloco-me como militante na defesa dos direitos adquiridos, dos contratos legitimamente assumidos pelo
Estado do Rio de Janeiro e me associo também, nesta
Casa, a todos os brasileiros que desejam o ajuste no
pacto federativo, buscando encontrar soluções para
Estados e Municípios, mas soluções essas que não
venham em prejuízo de Estados importantes como
Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos
dividir o tempo de forma igualitária entre o Deputado
Francisco Escórcio e o Deputado Valmir Assunção.
São 8 minutos, 4 para cada um.

Sexta-feira 07

42633

Primeiro, com a palavra o Deputado Francisco
Escórcio.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, demais colegas, povo do meu Brasil, em primeiro
lugar, eu quero registrar a presença aqui de uma delegação do meu querido Estado, o Maranhão. Está no
plenário a nos visitar o Beto, Prefeito eleito da cidade
de Matinha, minha querida Matinha, e também o Vice-Prefeito da cidade de São Mateus, Rogério Garcia.
É com muita satisfação que eu os saúdo, juntamente
com todos os que compõem essa comitiva.
Em segundo lugar, Sra. Presidente, eu quero
falar da beleza e da inteligência da mulher brasileira,
representada, neste momento, por vossa presença,
a presença da nossa querida Presidente. E eu digo:
mulher guerreira, mulher inteligente, mulher que faz
a diferença aqui dentro, grande representante do ser
feminino. Mas quero falar também da sua generosidade, da sua paciência, e tudo isso faz parte do conjunto
belo que nós estamos vendo aqui.
Não foi à toa que eu vim do meu gabinete, às pressas, querendo ocupar esta tribuna, porque a senhora
foi muito generosa com o Garotinho. Foram 17 minutos
para ele ofender uma das maiores figuras deste Brasil.
Não posso deixar, Garotinho, que você faça isso.
É o povo brasileiro que está ao meu lado, pedindo que
respeitem o Lula, o Lula, esse querido Lula, a quem o
Brasil deve muito. Esse querido Lula não pode ser ofendido por uma questão meramente política e politiqueira.
Eu me lembro, Garotinho – e nós somos amigos;
eu devo respeito a V.Exa. –, mas V.Exa. talvez não esteja lembrado de que, quando era Governador do Rio,
também junto com a sua esposa, quantas pedras lhe
atiraram, quantas vezes quiseram exatamente interromper aquele ciclo de ouro que vinha sobre a sua cabeça.
Não faça isso. V.Exa. sabe os caminhos a trilhar aqui
dentro. E eu, na condição de Vice-Líder do PMDB –
meu partido, grande partido, que tem momentos aqui
reais em defesa de um grande patrimônio ético, moral
e político chamado Lula, estou aqui em nome também
do meu partido, que precisa ser respeitado. Por isso,
venho aqui nesta tarde para dizer: Garotinho, respeite
uma das maiores figuras deste País, o Lula.
Viva o Lula! Viva o Brasil!
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu
vou conceder a palavra ao último orador, mas, antes,
quero me dirigir ao Deputado Francisco Escórcio, a
quem eu agradeço as palavras a mim dirigidas, para
esclarecer que, em seguida ao Deputado Anthony
Garotinho, a Deputada Janete teve 11 minutos, outro
Deputado teve 8 minutos, e tem sido assim sempre. E,
se fosse para conceder a ele o tempo requerido pelos
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Líderes que estavam em plenário, ele teria tido o direito de falar meia hora. Mas V.Exa. foi muito bem na
sua defesa, como os demais que aqui estão.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Valmir Assunção.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT – BA. Pela ordem. Se revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, neste dia vou aproveitar esses 4
minutos, primeiro, para ler uma mensagem do Movimento Sem Terra, publicada no site para todo o povo
brasileiro, em homenagem a Oscar Niemeyer.
“Niemeyer: um sábio, solidário e comunista!
O povo brasileiro e a humanidade perderam um de seus melhores amigos que viveu
ao longo do século XX. Niemeyer foi mais do
que um arquiteto, foi um amante da vida e um
incansável defensor da igualdade entre todos
os seres humanos. Era comunista, não por
doutrina. Mas porque acreditava que todos os
seres humanos são iguais e deveríamos ter
as mesmas condições de vida. E por isso foi
acima de tudo um companheiro de todos nós!
Desprezava os bens materiais que a classe dominante brasileira tanto idolatra. E explora a milhões, para acumular cada vez mais...
Defendia e praticava os valores humanistas e sobretudo da solidariedade, contra
qualquer injustiça.
O MST tem um imenso orgulho de ter
sido seu amigo, companheiro e ter recebido
seu apoio. Teremos nele, sempre, um exemplo
de vida. Grande Oscar, seguiremos te encontrando por aí... nas suas obras e lembranças!”
Assina a Direção Nacional do Movimento Sem
Terra, do qual eu faço parte e presto esta homenagem.
Mas eu também, Presidente, teria de fazer outro
pronunciamento hoje, que vou registrar aqui, sobre
uma tendência interna do PT – a EPS, que completa
1 ano de fundação. Está organizada em 18 Estados
do País, neste ano, sempre discutindo vínculo com os
movimentos sociais – isso é fundamental –, o fortalecimento dos movimentos no Brasil e, ao mesmo tempo, o fortalecimento do debate interno do partido, para
podermos resgatar princípios, valores que permitam
fortalecer a democracia e cada vez mais fazer com
que diminuamos a desigualdade social, construindo
um partido socialista em nosso País. Mas como teve a
fala do Deputado Garotinho, eu preciso me ater, neste
minuto e meio, justamente a esse assunto.
O Ministro José Eduardo Cardozo, da Justiça,
esteve nesta Casa esta semana, juntamente com o
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Delegado da Polícia Federal de São Paulo – o Superintendente da Polícia Federal também estava presente
–, e fez toda uma explicação técnica sobre o processo
da Operação Porto Seguro.
O que me surpreende é que o Deputado Garotinho vem a esta tribuna para tentar apresentar fatos,
ou inverdades, pedir à Polícia Federal para investigar e
deixa essa suspeição, dizendo que uma grande autoridade do Brasil é responsável pelo depósito dos recursos
no Banco Espírito Santo. E, quando ele fala isso, lógico
que uma grande autoridade neste País, uma das maiores que tem é o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Eu quero me reportar justamente a esse assunto,
para dizer que o Deputado Garotinho deveria respeitar a
história, deveria respeitar a figura, deveria respeitar esse
patrimônio do povo brasileiro que é Luiz Inácio Lula da Silva.
Se Garotinho quer fazer uma disputa política para
ganhar as eleições no Rio, eu acho que ele tem de utilizar outros métodos e outros mecanismos. E ele deve
utilizar outros métodos e outros mecanismos, porque,
senão, o povo do Rio de Janeiro, que tem um carinho
especial pelo Presidente Lula, não vai, de forma nenhuma, nem sequer fazê-lo retornar a esta Casa.
Portanto, Sra. Presidente, essa questão que o
Deputado Garotinho trouxe a esta Casa acredito que
a Polícia Federal vai investigar, vai trazer esses dados
aqui, e eu quero ver o Deputado Garotinho vir a esta
tribuna para pedir desculpas ao povo brasileiro, porque isso não se faz. O que ele está tentando fazer é
tentar manchar a história de uma das pessoas mais
honradas que há neste País, que é o Presidente Lula,
que é o Presidente que está no seio e no coração do
povo brasileiro, Sra. Presidente.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Oscar
Niemeyer foi um grande arquiteto e que deixou tantos
legados, principalmente aqui, em Brasília. Mas Niemeyer fez mais: ele foi um lutador do povo, um grande
comunista, que não media esforços para a construção
da justiça social e de um mundo mais igualitário.
Niemeyer, um dos mais queridos amigos do MST,
por muitas vezes manifestou seu apoio à reforma agrária, às lutas populares. Não são poucas as vezes em
que o grande arquiteto vestiu o boné do povo, o boné
do MST, para demonstrar ao Brasil as grandes causas
pelas quais vale a pena lutar.
É válido lembrar que, em 1945, Niemeyer conheceu Luís Carlos Prestes e filiou-se ao Partido Comunista
Brasileiro (PCB). Niemeyer emprestou a Prestes a casa
que usava como escritório para que o partido fizesse
suas reuniões. Durante a ditadura, exilou-se, mas teve
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a oportunidade de conhecer vários lideres socialistas
durante o período. Em 2007, presenteou Fidel Castro
com uma escultura de caráter antiestadunidense: uma
figura monstruosa ameaçando um homem que se defende empunhando uma bandeira de Cuba.
Quero finalizar lendo uma nota do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra. É uma linda homenagem. E continuaremos a sua luta, porque com certeza
assim o grande arquiteto desejava.
“Niemeyer, presente!
Niemeyer: um sábio, solidário e comunista!
O povo brasileiro e a humanidade perderam um de seus melhores amigos que viveu
ao longo do século XX. Niemeyer foi mais do
que um arquiteto, foi um amante da vida e um
incansável defensor da igualdade entre todos
os seres humanos. Era comunista, não por
doutrina. Mas porque acreditava que todos
seres humanos somos iguais e deveríamos ter
as mesmas condições de vida. E por isso foi
acima de tudo um companheiro de todos nós!
Desprezava os bens materiais que a classe dominante brasileira tanto idolatra. E explora a milhões, para acumular cada vez mais...
Defendia e praticava os valores humanistas e sobretudo da solidariedade, contra
qualquer injustiça.
O MST tem um imenso orgulho de ter
sido seu amigo, companheiro e ter recebido
seu apoio. Teremos nele, sempre, um exemplo
de vida. Grande Oscar, seguiremos te encontrando por ai... nas suas obras e lembranças!
Direção nacional do MST”
Sra. Presidenta, solicito que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil e nos
demais meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há pouco
mais de 1 ano, mais precisamente em 4 de dezembro
de 2011, iniciávamos uma nova fase na nossa trajetória
política dentro do Partido dos Trabalhadores, fundando
uma nova tendência de discussão, participação e decisões, de acordo com as nossas ideologias e linhas de
atuação. Naquele dia 4 criávamos a Esquerda Popular
Socialista, a EPS, que nascia com a contribuição de
militantes de 18 Estados de todas as Regiões do País,
afirmando a centralidade da luta dos trabalhadores e
das trabalhadoras, a relação orgânica com os movimentos sociais e tendo como princípios estruturantes
o feminismo, o combate ao racismo, à homofobia e a
todas as formas de discriminação.
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A EPS surgiu com o objetivo de fortalecer o PT
como instrumento capaz de formular e dirigir as principais frentes da luta política no Brasil, defendendo
o Governo Dilma, o aprofundamento das mudanças
iniciadas no Governo Lula, as reformas estruturais e
tendo o socialismo como objetivo estratégico.
Não poderíamos deixar, ao nos referirmos ao período, de formular agradecimentos à Escola Nacional
Florestan Fernandes, localizada em São Paulo, que
apostou no nosso trabalho e acolheu, nos primeiros
momentos, os companheiros e companheiras do MST,
um dos símbolos maiores da nossa luta; os companheiros e companheiras da Consulta Popular, que participou do ato de abertura e dos momentos de discussão
sobre conjuntura e sobre os desafios dos movimentos
sociais; às companheiras do Movimento de Mulheres
Camponesas (MMC/Via Campesina); os companheiros e companheiras da CUT, UNE, UBES, CONAM,
CONEM, CEN, Movimento de Mulheres, Movimento
LGBT, Movimento pela Democratização dos Meios de
Comunicação, Movimento Ambientalista, movimentos
de cultura e das correntes internas do PT que acompanharam com atenção a construção da esquerda popular e socialista; os Deputados Federais que também
acreditaram no nosso trabalho e nos apoiaram desde
o início; enfim, a todas e a todos os que marcharam e
continuam conosco nessa luta socialista, que é também a luta de milhões de brasileiros.
Mantemos os propósitos dos debates e dos diálogos permanentes com todas as demais correntes ideológicas que formam o Partido dos Trabalhadores, mas
temos como meta maior a participação nas lutas que
venham a incidir nos rumos do PT como um partido de
massas, democrático, que seja capaz de converter sua
força eleitoral em força social, e essa em força partidária
para disputar a hegemonia da sociedade brasileira, tendo como norte estratégico a construção do socialismo.
Temos o socialismo como ponto estratégico, disputando decisivamente os rumos do PT – estabelecendo relações orgânicas com os movimentos sociais do
campo e da cidade, prevalecendo a atuação nas lutas
de massa. Por isso somos uma correlação de forças
dentro do PT capaz de pensar em uma nova sociedade
para o Brasil, voltada para o socialismo, por um Brasil
melhor, mais justo e digno do seu povo.
Viva a EPS! Viva o PT! Viva o Brasil!
Sra. Presidenta, solicito que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil e nos
demais meios de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE.
Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Secretaria de Políticas
para as Mulheres da Presidência da República apresentou, esta semana, algumas ações que vão intensificar o atendimento às mulheres vítimas de violência
no campo, na floresta e nas fronteiras do nosso País.
O Governo brasileiro deve abrir, em 2013, mais
três unidades dos Serviços de Atendimento Binacional que, em parceria com governos vizinhos, oferece
assistência especializada às migrantes que sofrem
violência. Essas unidades serão implantadas em Corumbá, Mato Grosso do Sul (na fronteira com a Bolívia), em Santana do Livramento, no Rio Grande do
Sul (fronteira com o Uruguai) e em Brasileia, no Acre,
também perto da Bolívia.
Já em março de 2013 serão entregues 54 unidades móveis de atendimento para garantir assistência
social, jurídica e psicológica às mulheres em regiões
mais afastadas por todo o País. A ideia é que cada
Estado da Federação receba duas unidades. Essa é
uma iniciativa importante, pois um dos nossos grandes
desafios, meus caros colegas Parlamentares, é garantir
atendimento e informação às mulheres do campo e da
floresta, que têm dificuldade de acesso aos serviços da
rede de enfrentamento à violência, como delegacias
especializadas e centros de referência, geralmente
localizados nos grandes centros urbanos.
Conscientizar as mulheres a não tolerarem qualquer tipo de violência é um dos passos mais importantes. Se elas já se sentem intimidadas nas cidades
grandes, imaginem nos pequenos Municípios ou localidades. Precisamos acabar com o temor de denunciar,
de enfrentar o problema de frente. Muitas mulheres não
denunciam seus agressores por medo de retaliação.
O aparato do Estado precisa oferecer às mulheres a
segurança necessária para que denunciem agressões
com segurança.
Há uma Central de Atendimento à Mulher, o disque 180, que funciona 24 horas ao longo de todo o
ano, para receber e encaminhar denúncias. Qualquer
pessoa pode denunciar e manter seu nome em sigilo,
se quiser.
O Brasil tem uma legislação muito boa quando
o assunto é violência contra a mulher. A Lei Maria da
Penha, aprovada pelo Congresso em 2006, vem dando
frutos consideráveis. Mais denúncias ocorreram e mais
condenações. Porém, temos uma jornada significativa
a percorrer. O Brasil é o sétimo país com as maiores
taxas de assassinatos de mulheres. Está atrás apenas
de El Salvador, Trinidad e Tobago, Guatemala, Rússia,
Colômbia e Belize, numa lista de 84 países. O inacreditável é que a maioria das mulheres assassinadas no
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Brasil morrem dentro de casa, atingidas pelos próprios
maridos ou companheiros.
Algumas ações precisam ser agilizadas, caros
colegas Parlamentares. Os juizados especiais de violência doméstica precisam ser implementados em
todo o País com a máxima urgência, para termos celeridade nos julgamentos desses casos. É necessário
também capacitar melhor os profissionais da área,
para que o atendimento às vítimas de violência seja
efetivo e decente, para que não provoque mais constrangimentos à mulher, além dos que ela enfrenta em
situações desse tipo.
Vamos fazer jus aos elogios que recebemos após
a aprovação da Lei Maria da Lei Maria da Penha, reconhecida pelas Nações Unidas como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência
contra as mulheres. O Congresso precisa acompanhar
de perto as mudanças que estão sendo implementadas
e cobrar resultados. Esse é o nosso papel.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. VALADARES FILHO (PSB – SE. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no final do mês passado, ocorreu uma transação comercial envolvendo a venda da
maior operadora de planos de saúde no Brasil. A Amil
foi vendida para a megacorporação norte-americana
UnitedHealth.
Há vários aspectos desse negócio que merecem nossa atenção. O primeiro deles diz respeito ao
tempo que a Agência Nacional de Saúde (ANS) levou para analisar e aprovar a venda do maior grupo
privado brasileiro no setor de saúde. Em pouco mais
de duas semanas o órgão regulador emitiu o parecer
final, dando o aval para que a Amil fosse vendida à
corporação americana.
Em geral, processos dessa natureza levam meses para serem analisados. A operação, que envolveu
R$10 bilhões, não foi objeto de avaliação pelo CADE,
órgão responsável por coibir a cartelização e defender
a ampla concorrência. Toda essa eficiência administrativa por si só já merece ser analisada.
Por outro lado, para um grande grupo estrangeiro pagar tão alto por uma empresa brasileira, pode-se
concluir que se trata de um bom negócio, para eles, é
claro. Já para a saúde dos brasileiros, temos dúvida.
A lógica de um negócio envolvendo R$10 bilhões
é a do rápido retorno do capital investido e da previsão
de alta lucratividade. Fica claro que o objetivo dessa
empresa é obter aqui os lucros que não mais está tendo no mercado americano.
Pelas previsões de especialistas é que a empresa
americana deve explorar o mercado de planos baratos,
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porém com cobertura limitada, ficando para o Sistema
Único de Saúde (SUS) os procedimentos complexos,
como atendimento aos idosos e aos enfermos com
problemas de alta complexidade. Não é verdade que
o setor privado de saúde desafoga o SUS.
Não quero ser pessimista, mas a situação da
saúde no Brasil tende a piorar se essa questão não for
melhor discutida por nós, Parlamentares, em conjunto
com toda a sociedade.
É preciso discutir se o Brasil quer o predomínio
dos planos de saúde privados que são incompatíveis
com o sistema de saúde universal, previsto na Constituição brasileira, ou seguir o modelo norte-americano,
hoje em crise, como é sabido por todos nós.
O que vem ocorrendo é que o setor privado de
saúde nem sempre tem oferecido atendimento com
qualidade. Usuários dos planos de saúde enfrentam
grandes filas de espera, dificuldades para marcar consulta, demora na internação eletiva.
Em parte, isso ocorre por conta desse crescimento desordenado, sem a devida regulação e sem
a necessária fiscalização pelo órgão responsável. A
imprensa não se cansa de noticiar os problemas que
os usuários enfrentam com as operadoras dos planos de saúde – aumentos não autorizados, cobertura
insuficiente, cobrança de taxas proibidas pela ANS e
tantas outras irregularidades.
Sras. e Srs. Deputados, este é o momento de
direcionar nossos esforços para obter mais recursos
para a saúde pública, de forma a fortalecer Sistema
Único de Saúde; fazer com que os programas do SUS,
que são comprovadamente de sucesso, como aqueles direcionados à prevenção de doenças, cheguem a
todas as regiões, especialmente ao Norte e Nordeste,
localidades que ainda apresentam os índices mais baixos de atendimento à população.
Esse crescimento desordenado dos planos privados de saúde favorece e permite o acesso à saúde
de forma fragmentada, privilegiando as pessoas com
maior capacidade financeira, em detrimento das necessidades de saúde de toda uma população.
Esse fato é incompatível com o sistema universal de saúde previsto na Constituição, que se mostra
realmente comprometido com a promoção da saúde
de forma indiscriminada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER FELDMAN (PSDB – SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o que temos para comemorar em 2 anos da gestão Dilma? Após a descoberta
do pré-sal, não podemos comemorar os prejuízos da
PETROBRAS, não podemos comemorar os apagões
elétricos em todo o País, não podemos comemorar a
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penúltima posição em ranking de educação nos 40
países pesquisados, não podemos comemorar o pífio
crescimento econômico brasileiro.
Mudar o status da classe econômica do brasileiro
não significa estabelecer mera modificação de conceitos para alterar os níveis da renda familiar, mas sim
dar condições consistentes de que o brasileiro possa
receber serviços de qualidade.
Muitos são os cenários em que faltam investimentos essenciais, como saneamento básico, coleta
de lixo, iluminação elétrica e água tratada. Em 2011, a
proporção de pessoas sem acesso aos serviços básicos era de 32%, ou seja, um em cada três brasileiros.
A população com atraso educacional é de 31%.
Cerca de 7 milhões de pessoas ainda vivem em domicílio precário. Nas Regiões Norte e Nordeste, a situação
piora muito: 65% e 48% da população, respectivamente, têm carência desses serviços.
Segundo a Síntese de Indicadores Sociais – SIS
2012, quase 60% dos brasileiros apresentam uma dessas necessidades avaliadas.
O problema está identificado, mas a solução é
difícil, pois falta gestão competente capaz de suprir a
necessidade de infraestrutura e serviços fundamentais
em todo o Brasil.
Os apagões, segundo a Presidenta Dilma, nunca
mais aconteceriam. Porém, sem investimentos, com o
cair da noite, acender uma vela, uma lamparina, uma
lanterna ou até uma fogueira virou rotina em muitas
regiões do País.
Segundo dados divulgados em agosto pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
– FIRJAN, a alta tarifa de impostos de energia para a
indústria brasileira é a quarta mais cara do mundo. De
acordo com os números, as indústrias do País pagam,
em média, R$329,00 por megawatt-hora, atrás apenas da Itália (R$458,30 por megawatt-hora), Turquia
(R$419,00 por megawatt-hora) e República Tcheca
(R$376,40 por megawatt-hora).
A pesquisa também aponta que a tarifa de energia
elétrica industrial no Brasil é 134% maior que a média
dos outros países do BRIC, grupo formado por Brasil,
Rússia, Índia e China.
As indústrias brasileiras pagam 259% a mais
que o valor pago na Rússia (R$91,50 por megawatt-hora), 131% a mais que na China (R$142,40 por
megawatt‑hora) e 75% a mais que na Índia (R$188,10
por megawatt-hora). A tarifa brasileira também é 67%
superior à média da de países latinos como Argentina, Chile, Colômbia, El Salvador, México, Paraguai e
Uruguai (R$197,50 por megawatt-hora).
Na comparação com parceiros comerciais, os números brasileiros também são superiores. Os valores
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pagos no País são 273% maiores que os pagos na Argentina e 164% acima dos pagos nos Estados Unidos.
Segundo o estudo, o alto custo da energia industrial no País está relacionado aos encargos e impostos
no custo total – representam 48,6% da tarifa.
Nunca na história deste País houve tanto dinheiro para investimentos. Se, de fato, acontecessem os
investimentos no setor elétrico, não haveria apagões.
O Governo é símbolo do apagão, não somente no
setor elétrico, mas em todos os outros setores que estão
no escuro esperando que alguém ligue a luz para o real
desenvolvimento e não para esse engano que é o PAC.
O brasileiro sempre lidera a lista dos que mais
pagam, dos que menos recebem serviços e dos que
mais ouvem promessas. Temos que progredir de verdade e não encher mais o estoque de falsas promessas.
É hora de mudar pra valer!
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB – SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, dados do IBGE mostraram que
a expectativa de vida do brasileiro vem crescendo consistentemente. Em 1980, era de 62 anos, hoje está em
74, um crescimento de 12 anos em apenas 3 décadas.
Podemos considerar que o aumento de 12 anos
na expectativa de vida ocorreu devido ao sucesso das
políticas sociais e ao avanço da tecnologia na produtividade e na Medicina.
A nova classe média que vai surgindo em conjunto com o aumento da expectativa de vida tem também
uma nova consciência de cidadania, a consciência de
que o Estado não pode avançar sobre valores que
são da família. Um desses valores é o que garante a
autossuficiência: o trabalho duro, para não depender
do governo e de ninguém.
A nova classe média sabe que para atingir a autossuficiência o caminho é a qualidade da educação.
Oferecer ensino de qualidade para a classe média cidadã não é um favor do Governo.
Se os governos devem conceber políticas públicas para melhorar a educação, não podem limitar
o acesso das famílias à qualidade. Se o Governo somente oferece a escola pública, a nova classe média
do IBGE não tem como optar por outra que repute de
melhor qualidade.
A nova família que se apresenta não está errada,
primeiro, porque é direito dela ter opinião final sobre
o que é melhor para os filhos; depois, o resultado do
ENEM comprova que as escolas públicas estão muito
abaixo no índice de qualidade.
A nova classe média já começa a buscar o próprio caminho. Em São Paulo, cresce significativamente
o número de pais com disposição de fazer sacrifícios
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para matricular os seus filhos em escolas particulares,
segundo o jornal Folha de S.Paulo. O jornal ainda informa
que as matrículas na rede pública, de 2001 a 2012, caíram 14%, enquanto as matrículas em escolas privadas
com mensalidade de até 500 reais aumentaram 147%.
O Governo poderia considerar a hipótese de ajudar esse ímpeto familiar pelo progresso dos filhos. Se
quiser realmente incentivar as famílias, talvez seja preciso mudar a concepção política de oferecer educação,
afinal, há décadas ouvimos promessas de melhoria na
educação pública. As promessas prosseguem, agora
com a utilização dos possíveis recursos financeiros do
petróleo do pré-sal na educação.
Mas será que apenas dinheiro tirará o Brasil do
fim da fila entre os países?
O índice de qualidade da educação elaborado
pela empresa Pearson, divulgado no dia 27 de novembro, mostra que estamos na 39a posição entre 40 países pesquisados. Esse resultado piora muito quando
levamos em conta que somos a sétima economia do
mundo. Será que conseguimos imaginar o desperdício
de dinheiro gasto para ter essa qualidade de ensino?
Isso nos leva a cogitar que o desperdício não seja somente pela corrupção, mas pelo método.
Talvez devêssemos orientar políticas seguindo os
passos da nova classe média em direção à educação
privada. Em vez de continuar a gastar dinheiro na infraestrutura de novas escolas e na reforma de outras, talvez
fosse mais eficiente dar um vale-educação para as famílias
escolherem a escola privada mais conveniente para elas.
Essa política não é incompatível com a ciência
econômica, que busca sempre o princípio da maximização dos resultados. Milton Friedman, Prêmio Nobel
de economia de 1976, já defendia a política do vale-educação desde 1955. Com ela, Friedman procurava
focar a ênfase na escolha dos pais e a consequente
competição entre as escolas por alunos. O resultado
seria o crescimento da performance educacional por
causa da competição entre escolas por alunos e a satisfação da família pelo progresso dos filhos.
Essa política permitiria o aumento de poder das
famílias pela possibilidade de escolha das escolas e
a diminuição do poder dos sindicatos corporativistas,
que chegam a impedir gratificações diferenciadas ao
professor que elevar a média da turma, em nome de
uma exagerada compreensão do que seja isonomia.
O vale-educação seria capaz de criar uma externalidade muito importante: com o poder diminuído, os
sindicatos não mais usariam a população como objeto
de coação ao governo com as greves intermináveis.
O aumento de poder do cidadão em escolher a
educação de seu filho produzirá ainda um efeito virtuoso. Como o nível de escolaridade dos pais é mais
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influente do que a renda para o progresso dos filhos,
quando esses filhos se tornarem adultos terão maior
capacidade de educar a geração seguinte.
Quando esse momento futuro chegar, o Brasil
ocupará a posição que merece entre todas as nações.
O Brasil continuará com o progresso econômico, mas
será desenvolvido socialmente com um povo instruído e
será capaz de acolher um maior número de pessoas com
uma expectativa de vida mais elevada do que a de hoje.
Muito obrigado.
A SRA. NILDA GONDIM (PMDB – PB. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje venho a esta tribuna para
me pronunciar sobre a honrosa promoção da primeira
mulher a ocupar o cargo de oficial‑general das Forças
Armadas brasileiras.
Refiro-me à médica Dra. Dalva Maria Carvalho
Mendes, que recebeu a platina de contra-almirante
no último dia 26 de novembro, no Rio de Janeiro, em
cerimônia marcante.
Dalva Mendes é oriunda da primeira turma de
mulheres oficiais que ingressou na Marinha do Brasil
e agora é a primeira a assumir o terceiro posto mais
importante da corporação, com patente simbolizada
por duas estrelas.
Destacamos que a contra-almirante ingressou
na Marinha em 1981. É médica anestesista, tendo
chegado ao cargo de Vice-Diretora do Hospital Naval
Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, em 2007. Em 2009,
assumiu o posto de capitão de mar e guerra e, atualmente, ocupava o cargo de Diretora da Policlínica
Naval Nossa Senhora da Glória.
A partir de dezembro, a Dra. Dalva Mendes deixará a direção da mencionada policlínica, na Tijuca,
Zona Norte do Rio, para assumir, enfim, e com todas
as honras, um posto na Escola Superior de Guerra,
na Urca, Zona Sul da cidade.
Transmitimos à Dra. Dalva Maria Carvalho Mendes
as nossas congratulações e lhe desejamos sucesso,
êxito nos trabalhos que estarão sob sua responsabilidade na Escola Superior de Guerra.
Obrigada.
O SR. BIFFI (PT – MS. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna para comunicar à Casa e
aos amigos e amigas que nos acompanham pela TV
Câmara e Rádio Câmara mais uma importante ação
do Governo Federal em prol do fortalecimento e do desenvolvimento da educação pública de Mato Grosso do
Sul: um empenho de R$64,7 milhões para a aquisição
de 300 ônibus escolares.
Após a liberação do recurso, que será realizado
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
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ção – FNDE/MEC à Secretaria de Estado de Educação
de Mato Grosso do Sul, o Governo Federal permitirá a
aquisição de 170 veículos com tração 4x4, de pequeno
porte, destinados à área rural, e 130 veículos de porte grande para atendimento às áreas urbana e rural.
Com certeza, é mais uma conquista do nosso
setor educacional junto ao Governo da Presidenta Dilma Rousseff e reflete, seguramente, o meu trabalho,
sempre em parceria com o Ministério da Educação.
O caminho é esse, Sra. Presidente, pois, indiscutivelmente, estamos avançando rumo a um ensino de
qualidade e com acesso a todos os brasileiros.
Era o que eu tinha a dizer, Sra. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM – SE. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em excelente texto publicado no
conceituado jornal Folha de S.Paulo, o jornalista Eduardo
Geraque discorreu sobre a falta de investimentos feitos
pelo Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN
com campanhas educativas de trânsito no Estado de São
Paulo. Ocorre que os 5% dos recursos destinados ao
Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito,
previstos no art. 320 do Código Tributário Nacional não
estão sendo devidamente aplicados em campanhas de
educação pelo DENATRANº As omissões do Departamento de Trânsito em São Paulo também ocorrem nos
outros Estados brasileiros.
Trata-se, evidentemente, de assunto relevante e
de interesse maior da sociedade brasileira, em especial
para os parentes das vítimas de trânsito. Assim sendo, desejo que seja registrado nos Anais desta Casa,
para que possa em qualquer eventualidade ser lido e
rememorando por qualquer cidadão.
O escrito tem como título Estado arrecadou R$
603,5 milhões de 2008 a 2011 e usou R$ 318 mil em
ações contra acidentes, diz TCE.
A partir de agora lerei integralmente o documento:
“Detran investe 0,05% do dinheiro de
multas em educação para o trânsito
Estado arrecadou R$ 603,5 milhões de
2008 a 2011 e usou R$ 318 mil em ações contra acidentes, diz TCE
Lei prevê o uso integral do dinheiro no
trânsito, mas verba foi aplicada em mudança
de prédio e para aparelhar polícia
Eduardo Geraque
De São Paulo
De tudo o que arrecadou com multas entre 2008 e 2011, o Detran-SP (Departamento
Estadual de Trânsito) aplicou 0,05% em ações
de educação de motoristas e prevenção de acidentes, segundo o Tribunal de Contas do Estado.
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A conclusão mostra desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro, que define como
deve ser utilizada essa verba.
O artigo 320 da lei diz que ‘a receita arrecadada com cobrança das multas de trânsito
será aplicada exclusivamente em sinalização,
engenharia de tráfego, de campo, policiamento,
fiscalização e educação de trânsito’.
Entre 2008 e 2011, a soma das receitas
anuais com multas chegou a R$ 603,5 milhões
no Estado, mas só R$ 318 mil foram investidos em serviços previstos pela lei de trânsito.
De acordo com o tribunal, o Detran aplicou
R$ 257,2 mil em ações de educação e prevenção de acidentes e outros R$ 60,8 mil em sinalização viária. Não há nenhuma referência a
outros gastos nos serviços listados pelo código.
O restante do dinheiro arrecadado com
multas teve outras aplicações, como a mudança do prédio do Detran, serviços de trânsito
(emplacamento e lacração), administração
geral do órgão e o reaparelhamento da polícia.
Não é possível dizer quanto foi aplicado em
cada serviço, porque a verba se juntou a outras
fontes do Detran, como o Orçamento do Estado.
Esse é um dos problemas apontados
pelo TCE, que disse existir ‘falhas na operacionalização do controle das receitas de multas
de trânsito e a respectiva aplicação dessas
receitas nos termos do artigo 320 do Código
de Trânsito’.
ACIDENTES X PREVENÇÃO
‘A lei de trânsito existe para evitar que
pessoas morram ou se acidentem, não para
garantir arrecadação. Educação e fiscalização precisam existir lado a lado’, diz Horácio
Figueira, engenheiro especialista em trânsito,
que vê ‘compulsão pela fiscalização’.
O Detran não comentou os valores citados no relatório, mas diz ter atuado em quatro campanhas educativas. Afirma, ainda, que
outros órgãos do Estado investem em ações
de educação para o trânsito.
Entre as 71 cidades avaliadas pelo TCE
que receberam ao menos uma campanha
educativa estadual, 49 tiveram menos de cem
internações hospitalares de 2008 a 2011. Já
25 municípios com mais de mil internações
não tiveram nenhuma campanha.
Segundo o Código de Trânsito, parte das
ações de educação deve ser feita pelos municípios, que devem ter recursos específicos para
isso. Onde o sistema é municipalizado – caso
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da capital e de 40% das cidades do Estado –,
as ações de fiscalização e educação cabem
às prefeituras.”
Assim concluiu o autor.
Muito obrigado.

VI – ENCERRAMENTO
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando que hoje, dia 6 de dezembro, no período do Grande
Expediente, haverá homenagem de devolução simbólica dos mandatos dos Deputados Federais cassados
por atos de exceção entre 1964 e 1977.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerro a sessão, convocando Sessão Não Deliberativa
de Debates para hoje, quinta-feira, dia 6 de dezembro,
às 14 horas.

GRANDE EXPEDIENTE
HOMENAGEM E DE DEVOLUÇÃO SIMBÓLICA DOS
MANDATOS DOS DEPUTADOS FEDERAIS CASSADOS POR ATOS DE EXCEÇÃO ENTRE 1964 E 1977
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS
EMENDAS
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art.
216, § 1º, do RICD).
Nº 150/12 (Amauri Teixeira) – Altera o art. 16 da Seção II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
para que todo dia vinte de novembro a Presidência da
Câmara seja exercida por um(a) Parlamentar Negra.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
II. RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1516/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
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toriza a Associação Rádio Comunitária de Lagoa do
Sítio a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Lagoa do Sítio, Estado do Piauí.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 2076/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Fundação Valter Evaristo a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de São Miguel
do Tapuio, Estado do Piauí.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 2907/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Umbú FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Sobradinho, Estado
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 2967/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Fraternidade para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Ijuí, Estado do
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 3064/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Radiodifusão e
Cultural de Lagoa do Tocantins a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Lagoa do
Tocantins, Estado do Tocantins.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/12/2012
Nº 118/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora do
Bom Conselho para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no Município de Santo Antônio
de Jesus, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 196/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Gazeta do Espírito
Santo Rádio e TV Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Vitória, Estado do Espírito Santo.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
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Nº 199/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Santanense FM Stereo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, no Município de Santana do
Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 205/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Sociedade Rádio Boecy FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Piratini, Estado
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 261/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Rádio Comunitária FM Tio
Hugo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Tio Hugo, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 317/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Independência
de Goiânia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, no Município de Goiânia,
Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 407/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à San Marino Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Capanema, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 425/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à San Marino Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Planalto, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 431/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de Comunicação Vale das
Vertentes S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de
Carmo da Mata, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
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Nº 587/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Sociedade Rádio Princesa
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 589/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária do Povoado
Caueira – Itaporanga D’Ajuda/SE a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Itaporanga
D’Ajuda, Estado de Sergipe.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 590/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Assistência Social,
Humanista e Solidária – ACOLHER a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Sete
Lagoas, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 595/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Santa
Terezinha a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Santa Terezinha, Estado
de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 601/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato 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 exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Pau D’arco, Estado do Tocantins.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 603/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza o Clube dos Pais do Granja Verde a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Betim, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 610/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Moradores de
Dois Irmãos do Tocantins a executar, pelo prazo de
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dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Dois Irmãos
do Tocantins, Estado do Tocantins.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 611/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Deo Volente Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de São Lourenço , Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 625/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Pró Cultura de Itapipoca – APROCI a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Itapipoca, Estado do Ceará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 629/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura do Rio da Conceição a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Rio da Conceição, Estado do Tocantins.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 635/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Lageadense – ARCOL a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Chapadão do Lageado,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 636/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
outorga permissão à Alô FM – Sociedade Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Diamantina, Estado de
Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 643/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Portal de Caxias Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Teresina, Estado do Piauí.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 651/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-

Dezembro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

torga permissão à Rádio Nova Princesa FM de Pitanga Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, no Município de Pitanga,
Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 653/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Jacuípe
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de São José do Jacuípe, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 656/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Itaunense de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, no Município de Campanha,
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 658/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão ao Alô FM – Sociedade Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Serro, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 660/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Itaunense de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Paraisópolis,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 667/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação de Comunicação e Cultura de
Treviso a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Treviso, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 670/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Sociedade Luiza Távora a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município de Potengi,
Estado do Ceará.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
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Nº 671/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Assistencial e Cultural Baraunense a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 673/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Piên a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Piên, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 687/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Cultural São Judas Tadeu para
executar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, com fins exclusivamente educativos, no Município de Alvorada do Tocantins, Estado do Tocantins.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 688/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Cultural São Judas Tadeu para
executar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, com fins exclusivamente educativos, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 692/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio Difusão Comunitária de
Correia Pinto Voz da Terra FM a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Correia Pinto,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 696/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Cruz das
Posses a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 704/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
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a Associação Rádio Comunitária Ribeira FM a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Darcinópolis, Estado do Tocantins.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012

Nº 2224/2011 (Hugo Motta) – Dispõe sobre a oferta
de acesso gratuito à internet no interior de terminais
aeroportuários.

PROJETO DE LEI

Nº 2410/2011 (Taumaturgo Lima) – Acrescenta artigo
à Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que “dispõe
sobre o serviço voluntário e dá outras providências”.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/12/2012

Nº 7639/2010 (Maria do Rosário) – Dispõe sobre a
definição, qualificação, prerrogativas e finalidades das
Instituições Comunitárias de Educação Superior – ICES,
disciplina o Termo de Parceria e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 5166/2009 (Jefferson Campos) – Altera a Lei nº 8.036,
de 11 de maio de 1990, que “dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências”
Apensados: PL 121/2011 (Jonas Donizette)
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/12/2012
Nº 6508/2009 (Júlio Delgado) – Inclui o art. 94-B à
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para conferir ao Contran
competência para disciplinar a realização de bloqueios,
conforme as diretrizes que estabelece.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/12/2012
Nº 541/2011 (Weliton Prado) – Dispõe sobre a política estadual de incentivo ao direito dos alunos das
instituições da rede pública de ensino a terem acesso
ao cinema.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 855/2011 (Carlos Bezerra) – Altera a Lei nº 9.985,
de 2000, que “regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I,
II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
e dá outras providências”, no que diz respeito à proteção dos sítios espeleológicos do território nacional.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 1998/2011 (Mauro Nazif) – Estabelece a obrigatoriedade da instalação de creches e pré-escolas na
proximidade de unidades de saúde.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 2095/2011 (Luis Tibé) – Dispõe sobre o monitoramento eletrônico com transmissão pela internet em
estabelecimentos de ensino pré-escolar.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/12/2012

Apensados: PL 2656/2011 (Taumaturgo Lima )
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07/12/2012

Nº 2440/2011 (Senado Federal – Rodrigo Rollemberg) – Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
que “regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências”, para determinar que a
elaboração do plano diretor seja orientada por carta
geotécnica.
Apensados: PL 2441/2011 (Senado Federal – Lindbergh Farias)
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 2635/2011 (Pastor Eurico) – Dispõe sobre o reembolso de mensalidade escolar.
ÚLTIMA SESSÃO: 06/12/2012
Nº 2771/2011 (Eliseu Padilha) – Altera a Lei nº 9.019,
de 30 de março de 1995, que dispõe sobre a aplicação dos direitos previstos no Acordo Antidumping e
no Acordo de Subsídios e Direitos Compensatório, e
dá outras providências, para dispor sobre produtos de
empresas subsidiadas
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/12/2012
Nº 3093/2012 (Dimas Fabiano) – Determina a obrigatoriedade por parte das Construtoras, de instalação
de grades ou redes de proteção nas janelas, sacadas
e mezaninos em edifícios construídos em todo o País,
de acordo com a conviniência ou não do proprietário e
que os equipamentos de proteção sejam certificados
pelo IMETRO.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/12/2012
2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO – ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – Art. 58, § 3º, c/c o
art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
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2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇAMENTÁRIA
PROJETO DE LEI
Nº 4545/2008 (Vitor Penido) – Autoriza a criação de
Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET, no
município de Ponte Nova, no Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/12/2012
Nº 4715/2009 (Senado Federal – João Vicente Claudino) – Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Bom
Jesus, no Estado do Piauí.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/12/2012
Nº 4745/2009 (Senado Federal – João Vicente Claudino) – Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Picos,
no Estado do Piauí.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/12/2012

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 1
minuto.)

Ata da 340ª Sessão da Câmara dos Deputados, Não
Deliberativa de Debates, da 2ª Sessão Legislativa
Ordinária, da 54ª Legislatura, em 6 de dezembro de 2012
Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente, Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente,
Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, Luiza Erundina, Domingos Dutra,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
I – ABERTURA DA SESSÃO

III – EXPEDIENTE

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Havendo número regimental, declaro 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.

(Não há expediente a ser publicado)

II – LEITURA DA ATA
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, 3º Secretário,
servindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata
da sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Newton Lima.
Em seguida, falará o Deputado Eleuses Paiva. Comunico ao Plenário que há vários Líderes inscritos.
O SR. NEWTON LIMA (PT – SP. Sem revisão
do orador.) – Sra. Presidenta, cumprimento V.Exa. e
os demais colegas Parlamentares.
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Eu poderia ter ocupado a tribuna de hoje para
tratar de temas muito relevantes da nossa vida político-econômica, na condição de Presidente da Frente
Parlamentar em Defesa da Indústria Nacional, como,
por exemplo, o dado com que o IBGE nos brindou sobre a expansão da atividade industrial no último mês,
2,3%, encerrando um ciclo, de alguma maneira, de diminuição da atividade econômica industrial brasileira,
já reflexo do Plano Brasil Maior.
Poderia também debruçar-me nesta tarde sobre
a grande notícia que recebemos da Presidenta Dilma
Rousseff, contrapondo-se à decisão tomada pelos
Governadores de Minas Gerais, São Paulo e Paraná
de honrar o seu compromisso com o povo brasileiro,
diminuindo em 20,2% o preço da energia, para favorecer inclusive não só os consumidores, mas também
o setor industrial, já que a nossa energia elétrica é
uma das caras do mundo e pesa muito no chamado
Custo Brasil.
Mas na verdade, Sra. Presidenta, Srs. Parlamentares, hoje é um dia muito especial para nós, para o
mundo da política e para o mundo da cultura, da arte,
da arquitetura no País. De um lado, no mundo da política, hoje, por iniciativa da Deputada Luiza Erundina
e com a aquiescência – certamente entusiasmada,
como democrata que é – do Presidente desta Casa,
Deputado Marco Maia, nós estaremos daqui a pouco
participando da solenidade, organizada pela Comissão Parlamentar da Memória, Verdade e Justiça da
Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara
dos Deputados, de devolução simbólica dos mandatos
dos Deputados Federais cassados pela ditadura, um
momento singular da nossa história, que se confunde,
porque o significado é o mesmo, com os ideais desse
grande gênio brasileiro que lamentavelmente faleceu
no dia de ontem e de que nós estamos reverenciando
a memória.
Oscar Niemeyer acima de tudo era um democrata.
Tinha ideais socialistas, e por isso sempre militou no
Partido Comunista. Soube sempre tratar a sua arte, sua
arte de arquiteto, de gênio da arquitetura, reconhecido mundialmente, sempre no segundo plano das suas
aspirações, porque no primeiro plano dos seus ideais
Oscar Niemeyer sempre lutou pelo fim das desigualdades sociais, pela melhora da situação do homem
brasileiro. E todas as suas obras, marcadamente, como
este plenário em que nos encontramos, uma das suas
obras mais bonitas, o Congresso Nacional, neste complexo maravilhoso que é a Esplanada dos Ministérios,
têm, no seu simbolismo maior, essa conjunção, essa
comunhão de almas entre os seres humanos.
Oscar Niemeyer é um grande exemplo para todos
nós. Dele há uma frase, dentre tantas outras, de que
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eu particularmente gosto muito, e gostaria de marcá-la
na ata destas homenagens que fazemos hoje a esse
grande brasileiro: “Meu trabalho não tem importância,
nem a arquitetura tem importância para mim. Para mim
o importante é a vida, a gente se abraçar, conhecer
as pessoas, haver solidariedade, pensar num mundo
melhor. O resto é conversa fiada”.
Por isso, Sra. Presidenta, meus caros colegas
Parlamentares, nesta homenagem que fazemos a esse
grande brasileiro, eu cunhei uma frase que gostaria de
compartilhar com todos os meus colegas nesta tarde:
orgulho-me de ser irmão de ideais de um gênio brasileiro que passa para a história da humanidade.
Viva Niemeyer! Viva, Niemeyer!
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Concedo a palavra ao Deputado Eleuses Paiva, do PSD.
S.Exa. dispõe de 1 minuto.
Esclareço que a ordem será a seguinte: aqueles
que forem falar, e peço a compreensão dos Líderes,
por 1 minuto serão respeitados.
O SR. ELEUSES PAIVA (PSD – SP. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Deputada Rose de
Freitas, meus cumprimentos a V.Exa., ocupo a tribuna
para fazer um relato.
Hoje, a Comissão de Seguridade Social e Família, em audiência pública, deu um salto importante
ao discutir matéria – Projeto de Lei nº 3.661 – sobre a
normatização da profissão de técnico e tecnólogo em
radiologia, projeto esse que vem do Senado Federal e
apresentava algumas imperfeições, a nosso ver, criando conflito entre as áreas.
Tivemos a oportunidade de ouvir representantes
da Comissão Nacional de Energia Nuclear, radiologistas importantes do País, como o Dr. Aldemir Soares e
o Dr. Jaime Barbosa. Acredito que demos um passo
importante para normatizar esse setor, principalmente
consensuar essa pauta por estarmos fazendo acordos
que possam avançar.
Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargador Ademar Mendes Bezerra, e a juíza Dra.
Maria do Livramento Magalhães convidam para a solenidade de diplomação dos eleitos no último pleito,
em Fortaleza, para prefeito, vice-prefeito e vereadores
sufragados para os respectivos cargos na competição
democrática de outubro passado.
Para a chefia de municipalidade alçaram-se, como
Prefeito, o Deputado Roberto Claudio e, como Vice-Prefeito, Gaudêncio Lucena, componentes da coligação PSB/PMDB – amplamente majoritária na disputa
referenciada.
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O magno evento ocorrerá às 17 horas do dia 19
do corrente mês, devendo lotar de convidados o Salão Diamante da Fábrica de Negócios do Hotel Praia
Centro, além, obviamente, de autoridades em todos
os níveis hierárquicos.
Recordo que o meu primeiro mandato foi de Vereador à Câmara de nossa Capital, o que me permitiu,
em seguida, conquistar outros cargos na Assembleia
Legislativa, no Senado Federal e nesta Casa do Congresso Nacional.
A experiência e tirocínio adquiridos no primeiro
degrau da hierarquia legislativa foram-me valiosos para
ascender, logo depois, à Presidência da Assembleia
Legislativa e do Parlamento brasileiro, funções que
venho buscando, aqui, cumprir com vistas voltadas ao
bem-estar dos meus compatrícios.
Saudando todos os eleitos – notadamente o Prefeito Roberto Claudio –, disponho-me a colaborar para
que a nossa edilidade prossiga crescendo, dentro dos
padrões de proficiência, favorecendo o povo fortalezense.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do
orador.) – Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, por diversas vezes destaquei a necessidade
da reforma política no Brasil. Esse tema é recorrente
na Casa. Porém, precisamos apresentar respostas
concretas e avançar no sentido de adequar o nosso
sistema político à realidade social atual.
Em visita recente ao Estado da Paraíba, o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, levantou essa
bandeira, ao afirmar que precisamos atacar três causas
para combater a corrupção em nosso País.
Para o companheiro Cardozo, é preciso que a
sociedade tenha a coragem de encarar a cultura enraizada que mistura os interesses públicos com os
privados; além do enfrentamento urgente da promiscuidade política nos financiamentos de campanhas
eleitorais; e, por fim, destacou que precisamos repensar a estrutura administrativa dos governos, baseada
no apadrinhamento político.
Essas mudanças devem partir, primordialmente,
da sociedade. Todavia, esta Casa, como representante constitucional do povo brasileiro, precisa responder
aos primórdios do anseio social no sentido de garantir
mecanismos cada vez mais republicanos de exercício
do poder.
Por isso, sempre defendemos uma reforma política
ampla, sem emendas eleitorais, encarando problemas
crônicos, a exemplo do financiamento de campanhas.
Só assim vamos construir um conceito sólido para diferenciar o público do privado na política brasileira. É
preciso defender uma reforma política, e não apenas
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uma reforma eleitoral, uma reforma política que possa
trazer qualidade de vida para o povo brasileiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Concedo a palavra ao Deputado Weliton Prado. Em seguida, darei a palavra aos Deputados Dudimar Paxiuba
e Roberto de Lucena. Passarei aos Líderes. Primeiro,
tenho de seguir essa ordem.
O SR. WELITON PRADO (PT – MG. Sem revisão
do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
manifesto a minha indignação, a minha insatisfação, e
acredito também que a do povo brasileiro, com o posicionamento do Governador de São Paulo, do Paraná,
de Minas Gerais e, de forma muito especial, do Senador
Aécio Neves, de defensores das centrais elétricas das
estatais, dos acionistas estrangeiros contra a redução
da tarifa de energia. Isso é uma coisa inimaginável e
causa indignação.
A tarifa de energia do nosso País é uma das mais
altas do mundo. A Presidente Dilma está corretíssima
com o posicionamento de redução da conta de luz, que
ajudará o setor produtivo, diminuindo o custo de produção e aumentando a geração de emprego e renda,
além de redução para os consumidores residenciais.
Infelizmente, vemos o posicionamento contrário dos
Governadores e do Senador Aécio Neves, que é contra a redução da tarifa de energia.
Sra. Presidente, solicito que meu pronunciamento
seja divulgado pelos órgãos de comunicação da Casa,
para que a população brasileira tenha conhecimento
dessa maldade, dessa falta de sentimento para com
o próximo, com o ser humano, com as pessoas que
mais precisam e realmente necessitam. Hoje a conta
de luz é um dos itens que mais pesam no orçamento
familiar. É de causar indignação ver um Senador da
República se posicionando a favor das estatais, contra
os interesses do povo, em defesa dos acionistas que
recebem bilhões e bilhões. Só os acionistas da CEMIG,
em 2011, tiveram lucro de mais de 2,4 bilhões de reais,
que foram distribuídos.
Manifesto a minha indignação. É realmente importante que este pronunciamento seja amplamente
divulgado para que a população brasileira saiba que o
PSDB antecipou, está fazendo campanha para 2014
e é contra a redução da tarifa de energia à população
brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – Concedo a palavra ao Deputado Dudimar Paxiuba. Em seguida, Deputado Roberto de Lucena e 1 minuto para
o Deputado Anthony Garotinho.
O SR. DUDIMAR PAXIUBA (PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
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putados, trago a homenagem do povo paraense, em
especial do nosso Governador Simão Jatene, à memória do arquiteto Oscar Niemeyer, o mais importante do
Brasil e um dos mais respeitados em todo o mundo. À
família enlutada, enviamos nossas condolências, sem
antes reconhecer que o legado pelo ente querido ficará como marca indelével na paisagem dos grandes
centros urbanos, inclusive na capital paraense, Belém,
onde também está presente o traço arquitetônico incomparável do maior brasileiro de seu tempo.
Muito obrigado.

Então, lutando pelos seus direitos, esses valorosos bombeiros foram punidos severa e gravemente. E,
finalmente, a Câmara dos Deputados repara, por meio
da Comissão de Segurança Pública, esse equívoco
cometido contra esses valorosos homens que salvam
vidas. Enquanto alguns por aí tiram vidas, esses estão
por aí garantindo vidas.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Dudimar Paxiuba, a Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, durante
todo o exercício do meu mandato de Parlamentar, eu
tenho usado insistentemente desta tribuna para denunciar as inúmeras irregularidades que vêm sendo
cometidas pelo Sr. Sérgio Cabral. O Governador do
Rio de Janeiro está mergulhado em um mar de lama,
corrupção e desonra. Eu sou um político obstinado e
por isso tenho me mantido nessa luta. O que me sustenta é saber que eu conto com o apoio de grande
parte da população do meu querido Rio de Janeiro,
onde eu fui Governador e fiz a minha sucessora, a
minha esposa, Rosinha Garotinho. Eu fui eleito com
quase 700 mil votos, a maior votação de um Deputado
Federal na história do Estado, e não posso me calar
diante de tanta vergonha. A influência da empreiteira
Delta construções e as relações do bicheiro Carlos
Cachoeira no Governo Sérgio Cabral e Eduardo Paes,
Prefeito do Rio de Janeiro, cidade que será a sede de
inúmeros jogos da Copa do Mundo de Futebol e das
Olimpíadas, é incontestável!
Por essa razão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia de hoje, eu estou protocolando na
Procuradoria-Geral da República e na Polícia Federal,
duas notícias‑crime, formalizando todas as denúncias
de ilegalidades que vêm sendo cometidas pelo Governador Sérgio Cabral e por sua trupe, e, portanto,
requerendo a adoção de providências para que tudo
seja investigado de forma aprofundada e que todos
os culpados sejam punidos. Essa relação espúria,
essa mistura do público com o privado, essa grande
farra desses servidores públicos que são bancados
por empreiteiros em suas farras em Paris, que usam
guardanapos na cabeça, um verdadeiro deboche à
população carente, tem que ter fim!
Os documentos que eu estou entregando na
notícia-crime, que somam cerca de 70 quilos, trazem
a comprovação da prática dos mais variados crimes,
e todos os culpados precisam ser punidos.
Eu quero daqui, desta tribuna, especificar os dados que estou levando ao conhecimento do Procura-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, para uma breve intervenção, ao ilustre
Deputado Roberto de Lucena, do Bloco/PV de São
Paulo.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV – SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há pessoas
que simplesmente deveriam não morrer nunca e há
pessoas que, mesmo depois da morte, continuam vivas para sempre.
Certamente estou falando do grande arquiteto
Oscar Niemeyer, que nos deixou uma história rica,
importante e um grande legado. Ele era um grande
brasileiro, que amou o seu País, que amou a sua geração, contribuiu enormemente para o Brasil e para o
mundo e considerava Brasília sua maior obra de arte,
construída a céu aberto.
Quero aqui, em nome do Partido Verde, na Câmara dos Deputados, manifestar nossa solidariedade
à família e a nossa manifestação de pesar.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR –
RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
1 minuto para eu demonstrar minha alegria com o
fato de a Comissão de Segurança Pública, finalmente, ter aprovado a anistia dos bombeiros que tinham
sido perseguidos no Rio de Janeiro pelo Governador
Sérgio Cabral.
Graças a Deus, esses homens, que salvam vidas,
que tinham sido covardemente colocados num presídio
de segurança máxima, Bangu I, numa arbitrariedade,
tendo eles direito à prisão especial, agora, estão anistiados por essa Comissão da Câmara dos Deputados.
O projeto será remetido à Comissão de Constituição
e Justiça, onde faremos justiça a esses valorosos homens, que não cometeram crime algum.
Imagine, Sr. Presidente, que salva-vidas no Rio de
Janeiro ganha menos de mil reais. Isso é um absurdo!

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
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dor-Geral da República e da Polícia Federal que são
bombásticos. Eles mostram:
1) a influência da Delta construções no
Governo Sérgio Cabral e Eduardo Paes;
2) as relações do Rio de Janeiro com o
esquema Delta-Cachoeira;
3) o relatório do Tribunal de Contas do
Rio de Janeiro da tragédia da Região Serrana,
dando conta de que foram firmados contratos
irregulares no valor de R$ 139 milhões de reais;
4) a relação promíscua entre Sérgio Cabral e Fernando Cavendish;
5) a concentração dos contratos de terceirização no Grupo Facility;
6) contratos imorais de aquisição, acumulada com gestão e manutenção, de viaturas da Polícia Militar através da empresa Júlio
Simões (CS Brasil);
7) os benefícios dados à Metalúrgica Valença para produzir UPAs e UPPs;
8) as renúncias fiscais praticadas pelo
Governo Estadual, sem justificativa, que configuram ato de improbidade administrativa;
9) os membros da quadrilha, os “Homens
de Ouro” do Governador Sérgio Cabral;
10) a evolução patrimonial de Sérgio Cabral e da sua esposa, com os sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os ganhos
declarados;
11) os contratos entre o escritório de advocacia da esposa do Governador com empresas concessionárias e prestadoras de serviço
ao Governo do Estado; e, por fim,
12) os Presidentes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que enriqueceram
de forma suspeita.
Por todos esses documentos, incontroversos,
o invólucro criado para blindar o Governador Sérgio
Cabral e os seus comparsas deve cair! O povo do Rio
de Janeiro já não aguenta mais e não merece assistir
a tantos escândalos sem que nenhuma providência
seja tomada.
Muito obrigado.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB – SC. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também quero registrar aqui a passagem do
grande brasileiro Oscar Niemeyer. Dizemos que há
homens que escrevem a história, homens que leem a
história e homens que fazem a história. Esse foi Oscar Niemeyer que realmente fez a história de Brasília
e divulgou o Brasil para o mundo.

Sexta-feira 07

42649

Sr. Presidente, ontem participamos, nesta Casa,
do Fórum Parlamentar Catarinense, junto com a Federação da Indústria de Santa Catarina, quando os
empresários trouxeram suas preocupações. Uma das
preocupações maiores do Estado de Santa Catarina é a
questão de logística. Hoje há a necessidade urgente de
ferrovias para o transporte, principalmente, de alimentos
da suinocultura e avicultura, que são transportados por
caminhões e chegam com um frete inacessível para a
continuidade da agroindústria catarinense.
Nós precisamos de apoio do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, concedo a palavra à ilustre
Deputada Benedita da Silva, por 1 minuto.
Depois, concederei a palavra ao ilustre Deputado
Cesar Colnago para uma Comunicação de Liderança,
pelo PSDB.
Em seguida, concederei a palavra ao Deputado
Carlos Zarattini, pela Liderança do Governo.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT – RJ. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria de fazer aqui um comunicado e até chamar, um pouco, a
atenção da Casa para o fato de que estou Relatora do
projeto que trata do reconhecimento e da regulamentação da profissão dos radiologistas.
Hoje tivemos uma audiência pública, na qual recebemos uma série de contribuições para que o nosso relatório possa compatibilizar os interesses desses
profissionais e também da categoria dos médicos. Na
verdade, eu farei outro pronunciamento sobre esse
tema daqui a pouco.
Sr. Presidente, peço a divulgação do meu pronunciamento nos meios de comunicação desta Casa
porque ele traz uma grande contribuição dada hoje na
audiência pública que acabamos de realizar.
Muito obrigada.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sou Relatora do Projeto de Lei nº 3.661, de 2012, proveniente
do Senado Federal, que dispõe sobre o exercício das
profissões de técnico e tecnólogo em radiologia e de
bacharel em ciências radiológicas. Hoje tivemos uma
audiência pública e nela recebemos contribuições para
o nosso relatório, no qual pretendo aglutinar as propostas na direção de atender os profissionais e interessados na temática, visando ao bem-estar, respeitando o
acúmulo técnico e o marco legal que o tema requer
e os compromissos com a saúde do povo brasileiro.
Quero deixar claro que essa audiência foi mais
um espaço importante de diálogo e de ouvir as sugestões, contribuições para subsidiar a relatoria. Reafirmo
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a importância do tema e de aspectos primordiais de
segurança e de proteção e também de capacitação das
pessoas que lidam com fontes de radiação. Enquanto
assistente social, conto com a colaboração dos demais
Deputados, daqueles que são médicos e enfermeiros
principalmente, para que em breve possamos apresentar o relatório final. Garantir a segurança da população
é o principal objetivo.
Agradeço a participação aos convidados, que
apresentaram exposições de alto nível técnico, ao
Presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Manoel Gomes, à Presidente do
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, Valdelice Teodoro, ao Presidente do Conselho Federal de
Medicina, Roberto D’Ávila, ao Presidente do Conselho
Federal de Biomedicina, Silvio Cecchi, ao Diretor de
Radioproteção e Segurança Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Ivan de Almeida, ao Diretor
de Ensino da Reitoria do Instituto Federal de Santa Catarina, Paulo Wollinger, ao Presidente da Associação
Brasileira de Física Médica, Edmario Costa.
Quero reiterar que continuarei me empenhado e
coloco-me à inteira disposição para o aperfeiçoamento
desse relatório à luz das propostas e do diálogo constante para que o quanto antes possa ser apreciado
nas demais Comissões desta Casa e, por fim, votado
em Plenário.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma Comunicação de Liderança, pela Liderança do
PSDB – concedo a palavra ao nobre Deputado Cesar
Colnago. S.Exa. dispõe de 6 minutos na tribuna.
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB – ES. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, não poderíamos deixar de registrar neste dia
a nossa manifestação de pesar pela morte do grande
arquiteto, do grande ser humano, na noite de ontem,
no Rio de Janeiro.
Com obras espalhadas pelo mundo inteiro, um dos
brasileiros com certeza de maior reconhecimento no
exterior, ele recebeu várias premiações durante a sua
vida; entre muitas outras, a última, muito importante, foi
o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura em Veneza.
Vai-se um grande homem, um ser humano, mas
fica com certeza a memória, a sua obra, o seu nome
na história, na arquitetura brasileira e mundial.
Foi um grande artista e um grande ser humano,
convicto de suas ideias e da sua postura.
Eu também queria, antes de entrar num outro
assunto importante, dizer que amanhã e no sábado
estarei reunido com o pessoal da enfermagem, no
Espírito Santo, com nosso Presidente lá do COREN,
Coutinho, para discutir matérias importantes que estão
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nesta Casa, que dizem respeito à questão das 30 horas da enfermagem, ao piso e ao plano de carreira da
enfermagem, matérias importantes que esta Casa tem
de votar, até porque a Presidente Dilma, numa carta,
no período eleitoral, assinou, durante o LXII Congresso Brasileiro de Enfermagem, seu compromisso de
revisão do projeto das 30 horas para a enfermagem.
Também, Sr. Presidente, queria dizer que no último domingo, numa missa na Igreja Bom Pastor, de
Campo Grande, lá comemorando os 25 anos, o Jubileu de Prata do Padre Ademar, fiquei sabendo do assalto ao grande amigo Ademar Cunha, que teve um
fim trágico; ele foi assaltado próximo à igreja, quando
chegava, logo cedo, e os dois principais jornais, tanto
a Tribuna como a Gazeta, publicaram essa matéria. “O
fim trágico de Ademar Cunha” é a manchete da Gazeta,
“Ademar Cunha assassinado em assalto” a da Tribuna.
É preocupante o que está acontecendo, nesse
sentido, no Espírito Santo. No último final de semana,
um crime aparentemente de latrocínio chocou capixabas, levando à morte o empresário e desportista
Ademar, figura conhecida e popular em nosso Estado,
reconhecido pelo seu trabalho de incentivo ao esporte
amador e ao futebol de várzea.
Há banalização do crime de homicídio, como
aconteceu no caso do empresário capixaba e do ex-policial militar Nivaldo Brito. Definitivamente não são
casos isolados. Infelizmente, o Espírito Santo figura
entre os primeiros lugares no ranking de homicídios
entre todos os Estados brasileiros. Conforme levantamento do Mapa da Violência de 2012, a taxa é de 50
mortes por 100 mil habitantes, um quadro assustador,
que só não é pior que o drama vivenciado pelas famílias no Estado de Alagoas, que está no primeiro lugar.
Os latrocínios cresceram 41,38% em relação ao ano
passado. Já são mais de 1.500 mortes violentas neste
ano. Seguimos também na triste liderança da violência
contra a mulher e dos assassinatos de jovens e negros.
Apesar desse cenário caótico, especialistas das
áreas de segurança pública acreditam que é possível
inverter tal realidade. Defendem maior investimento na
Polícia, associado com ações integradas de melhora
da qualidade de vida das comunidades, além de mudanças na aplicação da legislação penal.
É fundamental que se combata o crime organizado e que as autoridades se organizem, principalmente
no plano federal, pois não estamos cumprindo metas
estabelecidas, recursos não são empenhados. É fundamental que Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Governo
do Estado e Governos Municipais acabem com essa
situação dramática em que vive o Espírito Santo.

Dezembro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Por último, Sr. Presidente, eu queria comentar o
que acabou de dizer aqui um dos Deputados do PT. É
incrível a capacidade que o PT tem de transformar um
tema tão sério, tão relevante como a questão energética
e a MP 579, elaborada de forma arbitrária, sem enviar
um projeto de lei. O Governo possivelmente levou semanas, meses, anos discutindo a questão energética,
e aí a Presidente Dilma, de forma eleitoreira, faz uma
proposta à beira das eleições, comprometendo-se com
20% de redução da taxa, sem conversar com aqueles que detêm o poder sobre essas concessões, sem
conversar para encontrar uma mediação.
Nós temos uma das energias mais caras, e agora
querem transformar essa questão em uma disputa entre
quem está a favor e quem está contra abaixar o custo
da energia. Nós somos completamente favoráveis! Nós
temos a terceira energia mais cara do mundo. O PSDB
evidentemente quer diminuir a taxa de energia. Nos
nossos Estados, em muitos deles, não pagam ICMS
aquelas populações mais pobres, com taxas sociais.
E aí o Governo, em vez de lançar mão, como esperávamos, de 10 impostos que incidem sobre a energia
elétrica – porque se mexesse apenas no PIS e na COFINS, só nesses dois, ele reduziria em 5% o valor da
energia elétrica –, vem politizar o tema, dizendo que
nós somos contra diminuir a taxa de energia elétrica.
O que nós queremos é que esse tema seja tratado
com respeito à população, que não sejamos maniqueístas
a ponto de querer colocar um contra o outro. Na verdade,
nós queremos a redução, sim, do custo do Estado sobre
a energia elétrica. Queremos a redução dos impostos incidentes, que são vários. Não são apenas PIS e COFINS.
Que o Governo faça a redução mexendo naquilo que é
dele, e não sem combinar principalmente com os produtores de energia elétrica, que podem, evidentemente, adequar a situação, frente à nova realidade da antecipação
das concessões, mas que o Governo fizesse isso a partir
de uma conversa, e não de forma autoritária, enviando
para cá uma medida provisória e não aceitando nenhum
tipo de mudança nessa medida provisória.
Por isso, nós queremos que ela, sim, cumpra
aquilo que prometeu, Sr. Presidente, aquilo que falou
durante o período eleitoral, e que ela cumpra isso diminuindo as taxas e as incidências de impostos federais. Aí, sim, estará diminuindo aquilo que lhe compete.
Ela precisa cumprir sua palavra, diminuir os 20%, mas
que mexa na receita que é dela, de PIS e COFINS,
e não agredindo a Federação, agredindo os Estados
produtores de energia, sem conversar, sem dialogar
para encontrar uma solução, porque a energia elétrica
é um insumo básico para o desenvolvimento brasileiro,
e nós pagamos uma taxa muito elevada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Carlos Zarattini,
para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.
S.Exa. dispõe de 8 minutos da tribuna.
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT – SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar, gostaria
de saudar a comitiva de imigrantes latino-americanos
(palmas), que está em Brasília para participar do diálogo do MERCOSUL. Um grande abraço a vocês.
Também queria manifestar o nosso pesar pelo
falecimento do arquiteto Oscar Niemeyer, homem que
concebeu a moderna arquitetura brasileira, que concebeu esta cidade de Brasília, inclusive este prédio em
que estamos trabalhando desde 1960.
Queria utilizar o horário da Liderança do Governo – pedi isso ao nosso nobre Líder Arlindo Chinaglia
– para manifestar um posicionamento em relação à
discussão dos royalties do petróleo.
Nós estamos vivendo um momento de grande
tensão entre as bancadas dos diversos Estados, seja
no Senado, seja aqui na Câmara dos Deputados. E
isso ocorre em função de um histórico de mudanças
que vimos fazendo nos últimos 4 anos.
Nós tivemos a descoberta do pré-sal, a imensa
jazida de petróleo, que já elevou as reservas de petróleo do Brasil a uma das maiores do mundo, garantindo nossa autossuficiência energética, garantindo
nossa riqueza.
Fizemos mudanças legislativas importantes,
como, por exemplo, a instituição do regime de partilha,
que garante ao Estado brasileiro, à União, o controle
efetivo das jazidas de petróleo, diferentemente do sistema de concessão implantado pelo então Presidente
Fernando Henrique Cardoso, onde os recursos do petróleo ficam na mão das empresas petroleiras. Nesse
sistema do pré-sal, não: nós vamos ter o petróleo na
mão do Estado brasileiro, na mão da União.
Instituímos também e constituímos uma nova empresa, que vai controlar a exploração desse recurso.
Também constituímos o Fundo Social, um fundo onde
os recursos advindos desse petróleo serão depositados, renderão dividendos e vão garantir que as gerações futuras de brasileiros e brasileiras, mesmo após
a redução desse petróleo, que vai se dar em um prazo
muito longo, possam usufruir dessa riqueza.
Mas em todo esse debate, que foi muito importante nesta Casa, nós não conseguimos resolver a questão
da distribuição dos royalties do petróleo. Esse foi um
tema candente nesta Casa. Tivemos aqui um projeto
que foi relatado pelo Deputado Henrique Eduardo Alves, então Líder do PMDB – que, nesse aspecto da
distribuição, foi derrotado pela chamada Emenda Ibsen
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Pinheiro, que distribuía os royalties do petróleo para
todos os Estados e Municípios, de forma igualitária,
ou seja, de acordo com a sua população, de acordo
com a sua riqueza.
Também tivemos o veto dessa emenda, veto feito,
então, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, exatamente porque a Emenda Ibsen retirava dos chamados
Estados produtores ou confrontantes a sua receita.
O Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Espírito
Santo, da noite para o dia, perderiam violentamente
a sua receita.
A partir desse debate, nós tivemos uma nova discussão, iniciada no Senado, com a aprovação do Projeto de Lei nº 2.565, de 2011, que depois veio a esta
Casa. Esse projeto foi relatado pelos Senadores Vital
do Rêgo e Wellington Dias, este último do Piauí. Esse
projeto também instituía uma nova forma de distribuição dos royalties, muito mais correta, no meu modo de
ver, do que a Emenda Ibsen, mas, ainda assim, reduzindo a receita do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
No debate que nós fizemos nesta Casa, tive a
honra de dirigir, de coordenar um grupo de trabalho
composto por Deputados que tiveram uma participação
fundamental. E eu queria citar o nome deles: a Deputada Rose de Freitas, Vice-Presidente desta Câmara;
o Deputado Garotinho; o Deputado Leonardo Picciani; o Deputado Lelo Coimbra; e a nossa Deputada do
PT – Benedita da Silva, que, assim como o Deputado
Garotinho, foi Governadora do Rio de Janeiro. Representando os Estados não confrontantes, o Deputado
Luiz Alberto, do PT da Bahia; o Deputado Marcelo
Castro, que é um batalhador na questão da distribuição dos royalties do petróleo, assim como o Deputado
Júlio Cesar, historicamente defensor dessa bandeira;
o Deputado Márcio Chaves; e o ex‑Governador e atual
Deputado Esperidião Amin.
Esse grupo de trabalho elaborou um projeto de
lei, cujo objetivo era garantir que não haveria perdas
para os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo;
para garantir que os recursos relativos aos royalties do
novo petróleo, do petróleo que ainda vai ser explorado,
que vai ser retirado, fossem distribuídos entre todos os
Estados brasileiros.
Infelizmente, fomos derrotados nesta Casa por
9 votos. Aprovado o Projeto de Lei nº 2.565 da forma
como veio do Senado, houve depois o veto, novamente
o veto da Presidência da República.
Sras. e Srs. Deputados, considero que nós devemos retomar o debate nesta Casa para que façamos
não uma tensão entre os Estados brasileiros, entre os
Deputados e os Senadores, mas, sim, um processo
de união nacional, um processo onde nós possamos
estar cada vez mais unidos, garantindo essa receita
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para todos, sem prejudicar nenhum Estado, sem prejudicar nenhum Município, porque a riqueza é crescente
e é possível ser distribuída de uma forma mais justa,
sem que haja perdas.
É necessário também que retomemos a discussão e ampliemos a discussão sobre a utilização dos
royalties. Faz bem a Presidenta Dilma quando destina
esses royalties à educação. Nós precisamos investir na
educação. Esta Casa aprovou que vamos chegar em
2020 com um gasto na educação de 10% do PIB. De
onde vamos tirar dinheiro para isso? Não vamos criar
novos impostos, mas podemos usar os royalties do
petróleo, que são crescentes. Esses recursos não vão
ser retirados do bolso de nenhum brasileiro; vão ser,
sim, fruto do que vai ser retirado do fundo dos oceanos.
Por isso, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quero
conclamar a esta Casa: vamos debater, vamos discutir a medida provisória emitida pela Presidente Dilma!
Vamos fazer esse debate e evitar, neste momento,
discutir o veto ao projeto. Vamos evitar discutir dessa
forma, porque ela não nos levará à união, mas à judicialização, colocando nas mãos dos onze juízes do
Supremo Tribunal Federal essa decisão, quando nós,
neste Parlamento, temos todas as condições de fazer
o debate, de aprofundá-lo e de chegar a uma solução
justa para todos os Estados e Municípios, uma solução
justa para o povo brasileiro, fazendo com que esse recurso também seja destinado à educação e ao futuro
do nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a
todos e a todas.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Voltaremos agora à lista do Pequeno Expediente, e logo
depois chamaremos os Líderes.
Concedo a palavra ao ilustre Deputado João Arruda, do PMDB do Paraná. S.Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna.
O SR. JOÃO ARRUDA (PMDB – PR. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu gostaria de falar aqui sobre três pontos importantes
em que nós avançamos nesta Casa esta semana e que
são fonte de grande motivação para mim no mandato,
e tenho certeza de que para muitos Deputados e Deputadas. O primeiro deles é a reforma política.
Pela primeira vez – é claro que começamos o
debate lá atrás, mas... –, pela primeira vez a reforma
política foi colocada em pauta na reunião de Líderes,
e tivemos a oportunidade de ouvir o Relator da matéria. Existe a necessidade de uma mudança drástica no
sistema, e nós aqui estamos colocando-nos à disposição para que venha à votação a reforma política na
semana que vem. Nenhum dos Líderes dos partidos
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presentes na reunião manifestou-se contra a reforma
política e a necessidade dessa reforma.
O segundo ponto foi o início de uma discussão, e
tanto eu quanto o Deputado Carlos Zarattini, que falou
há pouco aqui, vamos lutar para que se coloque em
votação o Projeto de Lei nº 6.826, de 2010, para que
tenhamos a lei anticorrupção, uma lei que vai responsabilizar as empresas envolvidas em atos de corrupção.
A exemplo das leis que nós já temos em nosso País,
como a Lei das Licitações, como a Lei da Improbidade
Administrativa, agora, pela primeira vez na História do
País, nós vamos ter uma lei que enfrenta e que combate a corrupção e a política do suborno. Nós vamos
fazer com que as empresas privadas pela primeira vez
estabeleçam uma cultura de boas práticas internamente, cuidando do comportamento de seus diretores,
de seus engenheiros, monitorando-os, e nós vamos,
com certeza, avançar para sermos um País ��������
mais sério também. E isso passa também, como eu já disse,
pela reforma política e pelo financiamento público de
campanha, para que se rompa essa relação obscura
entre o Poder Público e o setor privado.
E o terceiro ponto – que nós já estamos discutindo
há algum tempo nesta Casa com o Relator, o Deputado Alessandro Molon — é o Marco Civil da Internet, é
a busca da liberdade na Internet. Ninguém quer criar
limitações ou obstáculos, mas é preciso rever, antes de
qualquer coisa, os direitos dos usuários, e protegê-los.
A liberdade de expressão e a privacidade fazem parte
dessa carta de princípios, e não há como se discutir
liberdade sem se discutir privacidade e sobretudo neutralidade. E a neutralidade nada mais é do que o meu
direito, o seu direito, Sr. Presidente, o dos Deputados
e também o de todos os brasileiros e brasileiras, dos
cidadãos de todo o Brasil, do interior do País, das regiões mais pobres, de terem o mesmo acesso à Internet.
A nossa diferença está no que nós pensamos sobre a
Internet: ela é um bem público. Ela pertence a todos
os brasileiros e brasileiras, e não apenas a uma elite.
Então, nós estamos com grandes possibilidades
na semana que vem, e eu quero colocar-me à disposição de todos os Deputados e Deputadas para que
possamos trazer à pauta de votação e votar o Marco
Civil da Internet. Eu, como Presidente da Comissão
Especial do Marco Civil da Internet, quero colocar-me à disposição para explicar, orientar, tentar fazer
esclarecimentos, junto com o Deputado Alessandro
Molon, para que nós obtenhamos o acordo de todos
os Líderes dos partidos e coloquemos em votação a
maior legislação do mundo voltada à Internet, até porque existem inúmeros projetos, aqui nesta Casa, sobre a Internet, e nós precisamos pavimentar caminhos
para essa discussão, porque novos projetos poderão,
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sim, causar limitações
�����������������������������������������
ao uso da Internet, criar obstáculos e até mesmo promover a censura e a invasão
de privacidade.
Eu agradeço a V.Exa. e a todos os Deputados e
Deputadas a oportunidade.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, meus colegas Parlamentares, falo nesta oportunidade sobre revolução digital,
mundo virtual, Internet e as facilidade tecnológicas do
mundo atual.
Os hábitos das pessoas estão mudando. Não nos
lembramos mais de olhar pela janela para observar o
movimento, não nos lembramos mais de quando nossas crianças liam histórias em quadrinhos, quase sem
fazer outra coisa. ���������������������������������
Todo o tempo vago tem sido preenchido com consultas absolutamente desnecessárias
ao telefone celular, via Internet etc.
Em um artigo publicado recentemente pelo jornal Diário Catarinense, do meu Estado, o publicitário
e diretor da Agência Mercado e Propaganda Pedro
Cherem cita um exemplo interessante que nos faz refletir. Ele estava de férias com a sua família, dentro de
uma das mais clássicas atrações de um parque, que
consistia em uma rota de barco num ambiente escuro
e fechado, com performances de bonecos temáticos.
Dentro do barco observou que havia duas pessoas
checando seus e-mails ou enviando mensagens dentro da atração.
A indignação do publicitário é a mesma que temos
hoje em dia. Será que no futuro não viajaremos mais
nas nossas mentes, nos importantes momentos vagos?
Até pouco tempo atrás, as nossas crianças faziam uma coisa de cada vez. Hoje elas conversam no
celular, navegam nas redes sociais, assistem à TV e
jogam no computador, simultaneamente.
É preocupante e até patética a cena, em um
ônibus, ou em um bar, ou em uma sala de embarque
de um aeroporto, em que todos estão olhando seus
telefones e ninguém mais conversa.
Precisamos resgatar um pouco da vida física e é
nosso dever buscar esses prazeres em nossos filhos,
netos, andando mais na rua, brincando, pedalando e
jogando jogos de tabuleiro, por exemplo.
O mundo digital nos traz inúmeras oportunidades impressionantes, corrigindo algumas limitações
do passado, principalmente para quem trabalha com
comunicação. Não precisamos dar as costas para o
novo mundo digital, mas precisamos colocar um pouco mais de prazer físico nas coisas, valorizando o ser
humano, ou seja, nós mesmos, pois somente nós temos sensibilidade, razão maior.
Divulgo essa ideia porque precisamos compartilhar com os nossos familiares, amigos e conhecidos
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a ideia de que o futuro não poderá ser 100% digital,
uma vez que os programas de um computador, por
exemplo, são frios e não mudam. Nós mudamos de
acordo com a nossa realidade atual porque pensamos
e temos sensibilidade, como já disse, razão maior da
nossa existência.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. NILDA GONDIM (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero parabenizar a Comissão de Direitos
Humanos e Minorias desta Casa, que criou recentemente a Comissão Parlamentar Memória, Verdade e
Justiça, que realizará brevemente aqui nesta Casa
uma sessão solene para devolver, de forma simbólica,
os mandatos dos 173 Deputados Federais cassados
pelo regime militar, que governou o Brasil de março de
1964 a março de 1985, corrigindo uma grande injustiça.
Parabenizo a colega Deputada paraibana Luiza
Erundina, Coordenadora da Comissão Parlamentar
Memória, Verdade e Justiça, que sugeriu a homenagem aos Deputados Federais cassados, dos quais 28
ainda vivos.
Trata-se de um resgate da memória e da importância desses Parlamentares eleitos pelo povo e impedidos de exercer o mandato por atos da ditadura.
Entregar aos Parlamentares vivos e aos familiares dos que já não estão mais entre nós o diploma e
o broche de uso parlamentar é um reconhecimento
aos que foram injustiçados em suas vidas públicas e,
mais que isso, um reconhecimento da injustiça praticada não apenas contra cada Parlamentar, mas contra
o País, que livremente escolheu seus representantes.
Quero registrar aqui o sofrimento que foi para
minha família e para a Paraíba a cassação de 2 dos
173 Parlamentares: o meu esposo, Deputado Vital do
Rêgo; e o meu pai, Deputado Pedro Gondim, ambos
cassados no mesmo dia, 13 de janeiro de 1969, quando a mão da ditadura arrebatou das mãos do povo os
seus mandatos. A família inteira sentiu a cassação. Nos
marcou demais. Num sentido amplo, mais do que ter
marcado nossa família, o ato de cassação foi um duro
golpe nos brasileiros.
A devolução simbólica dos mandatos é uma atitude justa e merecida a todos os cidadãos que, eleitos
pela vontade popular, perderam seus direitos políticos
por defenderem as liberdades democráticas como dignos representantes do povo.
Meu esposo e meu pai não estão mais entre nós.
Mas eu estou aqui, com meu filho, Senador Vital do
Rêgo, que também se fará presente, às 16 horas, para
receber o reconhecimento, em nome do seu pai e do
seu avô, e que trouxe meu neto, Vital do Rêgo Neto,
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para também fazer parte deste momento histórico e
tão importante para o País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Chico Lopes, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PCdoB. V.Exa.
dispõe de 3 minutos.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB – CE. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nosso pronunciamento aqui no Pequeno
Expediente é sobre o atendimento nos hospitais particulares em nosso País e a dificuldade de atendimento
pelos planos de saúde.
Quero registrar nesta Casa a minha indignação
com o atendimento nos hospitais particulares em nosso
País, em especial aqui no Distrito Federal.
No último fim de semana, foram detectados vários casos de negligência e falta de respeito com as
pessoas usuárias que necessitaram de atendimento
nos hospitais particulares da Capital do País.
Um dos casos aconteceu no Hospital Brasília, localizado numa área nobre bem próxima desta Casa, o
Lago Sul. Uma paciente transplantada de rins que necessitava de atendimento urgente, pois havia indicação
de infecção e requeria cuidados especiais, esperou por
mais de 5 horas para ser atendida porque simplesmente havia apenas um médico no atendimento de emergência. Mesmo assim, o atendimento só foi possível
após uma grande intervenção e discussão feita, dentro
do hospital, pela filha e acompanhante da paciente.
Mas não parou por aí. Outros pacientes que aguardavam atendimento neste hospital estavam desesperados. O pai de uma criança chorou de tanto ver o filho
sofrendo à espera de um atendimento.
Isso é um verdadeiro descaso e um abuso contra os usuários da rede hospitalar particular do Distrito Federal.
Ontem, mais uma denúncia de negligência nos
serviços de saúde particular em Brasília foi veiculada
pela imprensa local do Distrito Federal. Essa denúncia
envolvia um hospital particular, o Hospital Planalto, na
914 Sul. De acordo com as informações do Correio Braziliense, familiares da Sra. Maria das Dores afirmaram
que ela foi internada na UTI com problemas respiratórios e que, 4 dias após, foi transferida para a enfermaria
sob a alegação de que a UTI ficaria fechada durante o
fim de semana. O quadro dela se agravou e ela chegou a falecer no sábado, dia 2, por volta das 18 horas.
Façamos algumas perguntas: por que a UTI teria
que ficar fechada durante o fim de semana? Quem vai
responder? Será que o hospital está em condições de
receber os pacientes e de tratar os doentes?
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Alguém tem que responder a esses questionamentos e ser responsabilizado por estes atos de negligência que tanto têm interferido na vida das pessoas.
Lembro aqui a agonia do Secretário de Recursos
Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier
Paiva, que morreu na recepção dessa mesma unidade
hospitalar em janeiro de 2012, depois de peregrinar
pelos hospitais particulares Santa Lúcia e Santa Luzia,
localizados no final da W3 Sul, que negaram atendimento ao paciente, mesmo com o estado de saúde
agravado, simplesmente porque não recebiam o plano
de saúde da GEAP, a que o secretário era conveniado.
Não tiveram o mínimo de cuidado de verificar as condições do paciente. Com um simples gesto, poderiam
ter salvo a vida do secretário.
Em fevereiro de 2012, outro incidente fatal levou a
vida de um garoto de apenas 13 anos de idade: Marcelo
Dino, filho do Presidente da EMBRATUR, Flávio Dino.
Marcelo foi internado com crise de asma no Hospital
Santa Lúcia, na Asa Sul, e ainda inexplicavelmente
chegou a falecer dentro da unidade particular de saúde.
Além de descasos dessa natureza, ainda nos
deparamos com os preços absurdos dos serviços
que são cobrados por cada procedimento. Desde as
consultas chamadas eletivas a visitas médicas, taxas
de serviços especiais, taxas administrativas, materiais
descartáveis, tempo de descanso, que pode ser até
o período que o paciente fica sentado numa cadeira
para recompor-se de uma aplicação, e por aí vai. Há,
na verdade, uma infinidade de taxas, tornando impossível o acompanhamento por parte do paciente.
Temos um agravante que se confunde com as
negligências dos hospitais particulares, que são os
planos de saúde. O consumidor paga caro para adquirir um plano de saúde, na expectativa de contar com
um atendimento médico‑hospitalar rápido na hora da
necessidade, da doença, da dor. Ele espera ter ao seu
alcance esses serviços com rapidez e eficiência, mas,
infelizmente, isso não acontece.
Recentemente, a GEAP – Fundação de Seguridade Social, em seu site, divulgou para seus beneficiários a ampliação da rede credenciada, anunciando
mais opções aos usuários, com clínicas, hospitais e
laboratórios em todo o Distrito Federal, com o objetivo
de ampliar os serviços médico-hospitalares e prestar
um atendimento mais qualificado e com mais opções
para o usuário. No entanto, também neste último fim de
semana, um conveniado da GEAP precisou de atendimento emergencial e circulou por vários hospitais, na
tentativa de um atendimento, e teve a informação de
que somente um hospital na cidade de Brasília – exatamente o hospital que estava envolvido na tragédia da
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morte da Sra. Maria das Dores –, o Hospital Planalto,
estava em atendimento de emergência pela GEAP.
Esse é mais um desserviço prestado à população
conveniada da GEAP.
Conclamo as autoridades competentes, os nobres pares e esta Casa a intercederem em defesa da
população e garantirem o direito das pessoas necessitadas a tratamentos e cuidados com a sua saúde.
Que a população em geral e as instituições privadas
de saúde tomem conhecimento da existência da Lei
nº 12.653, de 2012 (Lei Duvanier), publicada no Diário
Oficial da União, em maio de 2012, que prevê pena para
quem negar atendimento médico-hospitalar emergencial condicionando a qualquer tipo de garantia e que
será exemplarmente punido se isso não for cumprido.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul. S.Exa. dispõe de 5
minutos na tribuna.
O SR. RONALDO NOGUEIRA (PTB – RS. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu quero usar a tribuna para aplaudir a realização da terceira edição da Conferência Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.
Quando lançou o Plano Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite, por meio
do Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, o
Governo Federal ressaltou o compromisso do Brasil
com as prerrogativas da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência da ONU, ratificada pelo
Brasil com equivalência de emenda constitucional.
O princípio da interdependência dos seres humanos enfatiza a maneira pela qual a realização de
um direito é influenciada pela realização dos demais.
O Brasil tem avançado na implementação dos apoios
necessários ao pleno e efetivo exercício da capacidade legal por todas e cada uma das pessoas com deficiência. Ou seja, cada vez mais nos empenhamos na
equiparação de oportunidades para que a deficiência
não seja utilizada como motivo de impedimento à realização dos sonhos, dos desejos, dos projetos, valorizando e estimulando o protagonismo e as escolhas
das brasileiras e dos brasileiros com e sem deficiência.
Atualmente, no Brasil, 45 milhões de pessoas
declaram possuir algum tipo de deficiência, segundo o
Censo IBGE 2010. A proposta do programa Viver sem
Limite é a de que o Governo Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios façam com que a Convenção
aconteça na vida das pessoas, por meio da articulação de políticas governamentais de acesso à educação, inclusão social, atenção à saúde e acessibilidade.
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O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência – CONADE, que atua articulado com
mais 15 Ministérios, também com a participação da
sociedade civil, traz a consolidação do Plano Viver sem
Limite, que prevê um investimento no valor de R$ 7,5
bilhões até 2014.
O Projeto de Lei nº 2.064, de 2011, de minha
autoria, que versa sobre a criação do certificado e do
selo de acessibilidade, também será uma ferramenta
motivadora para que o empresariado brasileiro participe como protagonista na quebra desse paradigma,
visando oferecer condições de acessibilidade em todos
os empreendimentos.
A disseminação, a implementação e a fiscalização dessas políticas públicas é de responsabilidade
de todos os brasileiros.
Eu quero pedir, Sr. Presidente, que este pronunciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação da Casa.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Dudimar Paxiuba,
do PSDB do Pará, e em seguida vou ouvir o Deputado
Leonardo Gadelha.
O SR. DUDIMAR PAXIUBA (PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, abordarei algumas questões
que considero de vital importância, no que se refere à
Medida Provisória nº 579, de 2012.
Essa norma adota medidas que têm o propósito
de reduzir as tarifas de energia elétrica pagas pelos
consumidores brasileiros, favorecendo a competitividade das nossas empresas e os apertados orçamentos
familiares. Nisso estou plenamente de acordo.
Uma parte da queda das tarifas virá da redução
e da eliminação de encargos do setor elétrico. As despesas da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC,
que cobre os custos adicionais de geração nos sistemas isolados, não serão mais arcadas pelos agentes
do setor. A Reserva Global de Reversão – RGR, por
sua vez, deixará de ser recolhida por grande parte
das concessionárias. Já a Conta de Desenvolvimento
Energético, a CDE, deverá ser reduzida para cerca de
25% do que é atualmente pago, em última instância,
pelos consumidores.
Estima-se que a alteração dos encargos diminuirá as tarifas em 7%, o que é benéfico, e tem nosso
apoio. Devemos registrar, no entanto, que se trata de
uma medida que já veio tarde, pois cerca de 46% da
conta de eletricidade são destinados à cobertura de
tributos e encargos, o que vem sobrecarregando as
famílias e as empresas já faz um bom tempo.
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Outra parcela da redução tarifária deverá advir
da renovação das concessões de energia elétrica que
vencem até 2017, estando estimada em 16,2% médios.
É sobre esse aspecto, entretanto, que detectamos
diversos problemas que precisarão ser enfrentados
pelo Parlamento.
No que tange à distribuição de energia elétrica,
são alcançados 44 contratos de concessão, que representam aproximadamente 35% do mercado brasileiro.
Quanto à transmissão de energia elétrica, são
afetados nove contratos de concessão, que somam
mais de 85 mil quilômetros de linhas, incluindo 67% da
chamada Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, que congrega as instalações de maior capacidade de transporte. Nessa questão, a medida provisória
apresentava um dispositivo inaceitável, determinando,
arbitrariamente, que nenhum investimento vinculado
a concessões anteriores a maio de 2000 seria indenizado, estando ou não amortizado. Esse ponto certamente faria com que grande parte das empresas de
transmissão não assinasse a proposta de renovação.
Felizmente o Governo reconheceu essa falha, editando a Medida Provisória nº 591, de 2012, que altera a
de nº 579 para reconhecer a obrigação de indenizar
as parcelas não depreciadas de bens reversíveis vinculados a essas concessões.
Já as concessões de geração alcançadas pela
medida provisória representam cerca de 20% da capacidade instalada no Brasil, totalizando mais de 22
gigawatts. São elas que contribuirão para a maior parte
da queda de preço da energia. Isso ocorrerá porque
não será necessário incluir receitas de capital na remuneração das concessionárias, uma vez que são usinas
antigas e os investimentos já foram quase completamente amortizados. Considerando que as despesas
de capital representam até 90% do custo de uma nova
hidrelétrica, fica claro que o potencial de alívio no preço de energia é grande. Quanto a esse princípio geral,
estamos plenamente de acordo, e providências nesse
sentido já eram esperadas.
Todavia, a sistemática adotada pela MP 579 apresenta diversos problemas que precisaremos corrigir.
Inicialmente podemos mencionar a obrigatoriedade
de que as geradoras destinem 100% de sua energia
para o mercado cativo, isto é, para as distribuidoras de
eletricidade. Trata-se de uma obrigação leonina, pois
a legislação do setor elétrico permitiu que as concessionárias vendessem energia para grandes consumidores, os chamados consumidores livres. Muitos
desses contratos ainda estão em vigor e precisam ser
honrados, mas a medida provisória os desconsidera
completamente.
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Portanto, Sr. Presidente, solicito a todos os Deputados especial atenção para essa matéria, tanto na
Comissão Mista, que vai apreciá-la preliminarmente,
quanto neste Plenário, para que os legítimos e incontestáveis benefícios aos consumidores brasileiros sejam alcançados sem prejuízo dos investimentos futuros em energia, sob pena de vermos restringido o tão
desejado crescimento de nossa economia e elevadas
a frequência e a gravidade dos nefastos apagões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Requeiro a divulgação deste pronunciamento pelos meios de comunicação da Casa e em A Voz do Brasil. Mais uma vez,
muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, abordarei
algumas questões que considero de vital importância
no que se refere à Medida Provisória nº 579, de 2012.
Essa norma adota medidas que têm o propósito
de reduzir as tarifas de energia elétrica pagas pelos
consumidores brasileiros, favorecendo a competitividade de nossas empresas e os apertados orçamentos
familiares. Nisso estou plenamente de acordo.
Uma parte da queda das tarifas virá da redução
e da eliminação de encargos do setor elétrico. As despesas da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC,
que cobre os custos adicionais de geração nos sistemas isolados, não serão mais arcadas pelos agentes
do setor. A Reserva Global de Reversão – RGR, por
sua vez, deixará de ser recolhida por grande parte
das concessionárias. Já a Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE deverá ser reduzida para cerca de
25% do que é atualmente pago, em última instância,
pelos consumidores.
Estima-se que a alteração dos encargos diminuirá as tarifas em 7%, o que é benéfico, e tem nosso
apoio. Devemos registrar, no entanto, que se trata de
uma medida que já veio tarde, pois cerca de 46% da
conta de eletricidade são destinados à cobertura de
tributos e encargos, o que vem sobrecarregando as
famílias e as empresas já faz um bom tempo.
Outra parcela da redução tarifária deverá advir
da renovação das concessões de energia elétrica que
vencem até 2017, estando estimada em 16,2% médios.
É sobre esse aspecto, entretanto, que detectamos
diversos problemas que precisarão ser enfrentados
pelo Parlamento.
No que tange à distribuição de energia elétrica,
são alcançados 44 contratos de concessão, que representam aproximadamente 35% do mercado brasileiro.
Quanto à transmissão de energia elétrica, são
afetados nove contratos de concessão, que somam
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mais de 85 mil quilômetros de linhas, incluindo 67% da
chamada Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, que congrega as instalações de maior capacidade de transporte. Nessa questão, a medida provisória
apresentava um dispositivo inaceitável, determinando,
arbitrariamente, que nenhum investimento vinculado
a concessões anteriores a maio de 2000 seria indenizado, estando ou não amortizado.
Esse ponto certamente faria que grande parte das
empresas de transmissão não assinasse a proposta
de renovação. Felizmente o Governo reconheceu essa
falha, editando a Medida Provisória nº 591, de 2012,
que altera a de nº 579 para reconhecer a obrigação
de indenizar as parcelas não depreciadas de bens reversíveis vinculados a essas concessões.
Já as concessões de geração alcançadas pela
medida provisória representam cerca de 20% da capacidade instalada no Brasil, totalizando mais de 22
gigawatts. São elas que contribuirão com a maior parte
da queda do preço da energia. Isso ocorrerá porque
não será mais necessário incluir receitas de capital na
remuneração das concessionárias, uma vez que são
usinas antigas e os investimentos já foram quase completamente amortizados. Considerando que as despesas de capital representam até 90% do custo de uma
nova hidrelétrica, fica claro que o potencial de alívio
no preço da energia é grande. Quanto a esse princípio
geral, estamos plenamente de acordo, e providências
nesse sentido já eram esperadas.
Todavia, a sistemática adotada pela MP 579 apresenta diversos problemas que precisaremos corrigir.
Inicialmente podemos mencionar a obrigatoriedade de
que as geradoras destinem 100% de sua energia para o
mercado cativo, isto é, as distribuidoras de eletricidade.
Trata-se de uma obrigação leonina, pois a legislação
do setor elétrico permitiu que as concessionárias vendessem energia para grandes consumidores, os chamados consumidores livres. Muitos desses contratos
ainda estão em vigor e precisam ser honrados, mas
a medida provisória os desconsidera completamente.
Além disso, a redação utilizada no texto da norma
não reconhece claramente investimentos em modernização e ampliações, o que necessita ser corrigido, pois
cria insegurança jurídica incompatível com o ambiente
favorável ao investimento de que o Brasil necessita,
especialmente em se tratando da área de infraestrutura. Devido a sinais claros de que a adesão à prorrogação seria muito aquém do inicialmente esperado, o
Governo também parece ter assumido mais esse erro,
editando o Decreto nº 8.750, no dia 30 de novembro.
Consideramos, todavia, que a redação adotada nessa regulamentação não é suficientemente clara e será
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imprescindível a adequação desse aspecto no projeto
de lei de conversão a ser apreciado por esta Casa.
Muitas outras questões polêmicas também deverão ser enfrentadas pelo Congresso. Uma delas é a
primeira renovação por mais 20 anos das concessões
de geração, obtida por muitas usinas e não mais permitida pela MP. Além disso, a forma de cálculo das tarifas
das geradoras demandará discussões aprofundadas,
para que sejam considerados adequadamente todos os
riscos e custos que lhes serão efetivamente atribuídos.
Portanto, Sr. Presidente, solicito a todos os Deputados especial atenção para essa matéria, tanto na
Comissão Mista, que vai apreciá-la preliminarmente,
quanto neste Plenário, para que os legítimos e incontestáveis benefícios aos consumidores brasileiros sejam alcançados sem prejuízo dos investimentos futuros em energia, sob pena de vermos restringido o tão
desejado crescimento de nossa economia e elevadas
a frequência e gravidade de nefastos apagões.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Leonardo Gadelha.
S.Exa. dispõe de 5 minutos.
O SR. LEONARDO GADELHA (PSC – PB. Sem
revisão do orador.) – Nobre Presidente, decano e um
dos próceres desta Casa, Deputado Inocêncio Oliveira, sabe V.Exa. que os grandes homens públicos são
invariavelmente cumulados de uma vasta gama de
virtudes. Alguns desses homens públicos são vistos
como extremamente astutos, outros são tidos como
grandes articuladores, alguns são vistos também como
visionários.
Mas há um traço comum a absolutamente todos
os grandes homens públicos, aqueles que indelevelmente deixaram sua marca na história do País. Refiro-me à coragem. Ninguém, absolutamente ninguém,
Sr. Presidente, entra para o galardão dos grandes
homens públicos deste País sem ter um grande naco
de coragem.
Pois bem: em poucos instantes, esta Casa estará
a reverenciar essa característica. Em poucos instantes, a Câmara dos Deputados se renderá à coragem
de mais de 170 brasileiros que ousaram lutar contra
o arbítrio, defender as suas convicções e sonhar com
um país melhor.
Eu me dou o direito de pinçar cinco desses grandes nomes. Quatro deles o faço por orgulho ufanista.
Refiro-me a quatro conterrâneos, quatro paraibanos
que tiveram os seus mandatos cassados em função
da defesa das suas crenças.
Refiro-me a um homem do quilate de Vital do
Rêgo, certamente um dos cinco maiores tribunos da
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história do meu Estado, que, aliás, não é curta, em
termos de grandes oradores.
Um homem do quilate de Osmar de Aquino. Um
quixotesco, na melhor acepção do termo. Um homem
romântico, que sonhava com uma Paraíba desenvolvida e com um país igualitário.
Pedro Gondim, que, além de grande Parlamentar, foi um dos maiores executivos da nossa história,
Governador da Paraíba.
Refiro-me também a Abelardo Jurema, que, pouca gente sabe, precisou se exilar no Peru e lá vendia
charutos para poder prestar o sustento da sua família.
Repito: refiro-me a esses quatro grandes paraibanos por orgulho ufanista. Nós vivemos num Estado
pequenino, mas que é conhecido pela sua grande
produção intelectual. Repito o que já disse outras vezes desta tribuna: a produção intelectual da Paraíba
é simplesmente desproporcional em relação ao seu
tamanho. População diminuta, território ainda menor,
mas grandes vultos da ciência, da política e das artes
nasceram e se desenvolveram em nosso território.
Há um quinto nome, Sr. Presidente, ao qual gostaria de prestar deferência neste instante. Um Parlamentar gaúcho, já falecido, o ex-Deputado Amaury Muller.
Com relação a ele, faço a referência por motivos telúricos. Meu pai, o ex-Deputado Marcondes Gadelha,
me confiou a ele como seu afilhado. Era ele, o meu
padrinho, uma das primeiras referências que tive na
vida pública. Ele, como meu pai, compunham o MDB
autêntico e ousaram ocupar estas tribunas, uma vez
mais, repito, para combater o arbítrio e sonhar com um
país mais plural e democrático.
Eu quero render homenagem, neste instante, a
estes quatro grandes conterrâneos – Osmar de Aquino,
Abelardo Jurema, Pedro Gondim e Vital do Rêgo – e
ao gaúcho Amaury Muller.
Uns tantos podem dizer que, no plano metafísico, eles já tiveram as suas recompensas e que aqui
na Terra o gesto desta tarde não passa de simbolismo. Mas para quem ousou enfrentar baionetas e coturnos, o simbolismo tem muita força. A Câmara dos
Deputados recebe, neste instante, o reconhecimento
da Nação brasileira, porque relembrar é viver. E eles
viveram. Deram as suas vidas para que o Brasil hoje
fosse uma democracia plena e consolidada.
Parabéns à Câmara dos Deputados e parabéns
aos familiares de todos os 173 Deputados homenageados nesta tarde.
O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere como lido um pronunciamento, que farei em outra
oportunidade, sobre a instrução normativa do IBAMA
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que permitiu a criação do peixe tambaqui no Lago de
Tucuruí e na Bacia do Tocantins.
Foram 6 anos, Sr. Presidente, discutindo se podia ou não podia criar tambaqui no Rio Tocantins. Com
isso, o programa de criação de peixes em tanques-rede
naquele lago ficou paralisado.
Parabenizo o IBAMA pela instrução normativa.
É um grande avanço. Mas continuo dizendo: na Amazônia, nós temos muita dificuldade para legalizar as
atividades econômicas. Uma rodovia demora 4 anos
para ser licenciada; para criar tambaqui no Lago de
Tucuruí, foram 8 anos de conversa, de debate, para
sair uma instrução normativa. Muitas ações econômicas são travadas na Amazônia porque a busca pela
legalidade é muito difícil.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a ampla divulgação deste pronunciamento pelos meios de
comunicação desta Casa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados
e todos os que nos acompanham pelos veículos de
comunicação da Casa, o Governo Federal apresentou
ontem (dia 6), na Câmara dos Deputados, detalhes do
Plano Safra da Pesca, que prevê R$4,1 bilhões em
financiamentos para o setor. O plano deve beneficiar
mais de 300 mil famílias e tem como meta retirar cerca de 100 mil delas da situação de extrema pobreza.
Entre os beneficiados, senhoras e senhores,
estão pescadores artesanais, agricultores familiares,
marisqueiras e mulheres de pescadores.
O Plano Safra da Pesca possui quatro pontos
fundamentais: desoneração da cadeia produtiva; investimento em ciência e tecnologia e assistência técnica;
estímulo à formação de cooperativas; e melhores condições de armazenagem e comercialização do pescado.
Esses investimentos em muito contribuirão para a
produção de tilápias, tambaquis, camarões, pirarucus
e moluscos bivalves, como mariscos e ostras.
Sr. Presidente, outro importante anúncio foi o da
autorização da criação de tambaqui no rio Tocantins.
Na quarta-feira (dia 4), foi publicado no Diário Oficial
da União instrução normativa do IBAMA que autoriza
a criação do pescado na Bacia do Tocantins. Trata-se
de uma demanda de muitos anos que irá beneficiar
cerca de 30 mil pescadores que atuam no Lago da
Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Segundo o Ministério
da Pesca e Aquicultura, o Tocantins deverá aumentar
a produção do pescado em 30%.
Comemoro a vitória dos pescadores e de futuros
criadores de peixes, conseguida com a publicação da
Instrução Normativa, mas não posso deixar de ressaltar
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que o desenvolvimento econômico na Amazônia tem,
muitas vezes, vivenciado situações de dificuldade em
sua implantação e atrasos, reflexo da demora dos órgãos licenciadores, como foi o caso dessa Normativa
do IBAMA.
Estamos há uma década discutindo se se pode
ou não criar tambaqui no Tucuruí. É importante dizer
que o tambaqui é um peixe fácil de ser produzido e
possui maior rentabilidade econômica, sem falar que
não é mais predador que o tucunaré, que já se pesca
em elevada quantidade. Não podemos mais ficar cinco, seis anos discutindo um assunto que impossibilita
os pescadores de criar no lago. Eu por várias vezes
critiquei publicamente essa demora e sempre achei
inadmissível esse posicionamento da não criação do
tambaqui no rio Tocantins.
Sr. Presidente, com toda certeza, essa medida
contribuirá para a atividade de criação dessa espécie
na região. Esperamos, agora, que os mesmos investimentos feitos pelo Governo Federal sejam seguidos
pelo Governo Estadual do Pará (aliás, qual é o orçamento que a Secretaria de Pesca do Estado tem para
investir no desenvolvimento da pesca em 2013?) e
pelas Prefeituras locais, levando em consideração que
Municípios como Tucuruí, Novo Repartimento, Breu
Branco, Goianésia, Itupiranga, Jacundá e Nova Ipixuna,
que estão na região do Lago e que recebem recursos
dos royalties das águas, podem criar Secretarias de
Pesca em seus Municípios e, deste modo, aplicar parte
desse dinheiro para fazer com que as águas produzam
uma outra riqueza, que é o peixe.
Com os recursos que as cidades recebem dos
royalties das águas, esses Municípios podem contratar
técnicos, profissionais, associações, empresas e cooperativas para aproveitar da melhor maneira as decisões
do Governo Federal e transformar o Lago de Tucuruí
em um dos maiores produtores de pescado do Brasil.
Esse é um debate que tenho feito na região, como
forma de ampliar a geração de emprego e renda em
uma área ainda pouco explorada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma Comunicação de Liderança, pela Liderança do PT
– concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Couto.
S.Exa. dispõe de 10 minutos na tribuna.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, em primeiro lugar, neste momento em
que falo pela Liderança do meu partido, eu gostaria
de tratar de três temas importantes. O primeiro deles
é a Operação Purificação, que foi realizada no Rio de
Janeiro sob a coordenação da Polícia Federal, com a
presença da Secretaria de Segurança Pública daque-
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le Estado, da Polícia Militar e também do Ministério
Público Estadual. Nessa operação foram presos 63
integrantes da Polícia Militar e 11 traficantes. Esses
policiais cometeram crimes como o sequestro de parentes de bandidos e também apreensão de veículos
com exigência de dinheiro para a devolução, negociação
de armas e operações oficiais em represália a algum
atraso no pagamento das extorsões.
Isso prova, Sr. Presidente, que para combater a
corrupção e para combater os grupos de extermínio
há necessidade de se ter a Polícia Federal à frente,
porque ela faz o trabalho de inteligência, e quando atua
na reta final é para pegar o esquema todo – o esquema todo! –, como nós vimos que aconteceu. Daí por
que nós consideramos importante esse trabalho que
o Ministério da Justiça faz, comandado pelo nosso Ministro José Eduardo Cardozo, que quero parabenizar
por mais essa ação de purificar, de tirar da corporação
militar e da Polícia Civil também aqueles bandidos que
estão lá travestidos de policiais.
Os bons policiais, esses devem ser bem pagos,
valorizados e também reconhecidos por toda a sociedade. Agora, quem usa da farda, quem usa do distintivo para cometer esse tipo de crime, de extermínio,
de corrupção, de violência, esses não merecem o
nosso respeito.
Então, Sr. Presidente, essa é a primeira parte
deste pronunciamento que faço, a chamada Operação Purificação.
Mas quero tratar de outro tema que também é
muito caro para nós, Sr. Presidente, que é o processo
que foi investigado e encaminhado à Justiça. E, por
determinação da Justiça Federal, esse processo vai
ser julgado na esfera federal, pela Justiça Federal. Falo
do caso do assassinato do nosso grande companheiro,
amigo, defensor dos direitos humanos Manoel Mattos.
Pois bem, Sr. Presidente, a Ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e a Dra. Ivana Farina, que também é
membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, estiveram conversando com o Corregedor Nacional de Justiça, o Dr. Francisco Falcão, e na
conversa foi levantada essa situação do julgamento do
caso Manoel Mattos; por solicitação da nossa Ministra
Maria do Rosário, o Corregedor logo determinou, Sr.
Presidente, que esse processo seja colocado no Programa Justiça Plena.
Esse programa, Sr. Presidente, foi criado em 2010,
e apoia a gestão de processos de grande relevância
social, acompanhando mais de perto a tramitação
dessas ações por parte da Corregedoria Nacional de
Justiça. Dos 148 processos que nós temos lá no Programa Justiça Plena, 47 foram indicados pela Secretaria
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de Direitos Humanos da Presidência República, que
tem à frente a nossa companheira Maria do Rosário.
Quero parabenizar a Ministra. É mais uma ação,
porque é fundamental o julgamento e a condenação dos
mandantes, dos protetores dos executores que assassinaram barbaramente o nosso companheiro Manoel
Mattos. Vai ser um exemplo para que nós possamos
dar um basta às ações de extermínio, de corrupção
daqueles que acham que porque têm farda e porque
têm arma podem matar, podem tirar a vida. Então,
quero parabenizar a Ministra Maria do Rosário. Nosso
Governo está correto em acompanhar esse processo.
E quero parabenizar também o Corregedor Nacional
de Justiça, Dr. Francisco Falcão, por ter determinado
a inclusão do processo no Programa Justiça Plena.
O terceiro assunto que eu trago, Sr. Presidente, é
relacionado à capacitação e à formação de jovens. O
PRONATEC, que é um programa do nosso Governo,
beneficiou mais de 2,5 milhões de jovens até hoje. É
um programa que oferece cursos técnicos e de formação inicial e continuada, e em 2013 será ampliado, Sr.
Presidente, para atender 8 milhões de alunos e trabalhadores. Ou seja, eles vão tornar-se capacitados.
Às vezes, Deputado Moura, há emprego, mas não há
gente capacitada. Então, o PRONATEC está aí para
conceder bolsas de formação, para que aquele aluno
fique lá, capacitando-se, para que depois possa encontrar emprego, e o emprego virá, porque ele sairá
de lá capacitado em um curso técnico para executar
o trabalho que o emprego exigir.
Então, nesse sentido, eu queria parabenizar a
nossa Presidenta Dilma e também o nosso Ministro
da Educação Aloizio Mercadante, que na abertura do
VII Encontro Nacional da Indústria, na quarta-feira, em
Brasília, apresentou mais esta ação: a partir de 2013
até 2014, nós teremos no programa 8 milhões de alunos, jovens trabalhadores.
Essa é uma ação, Sr. Presidente, que mostra a
decisão de treinar e capacitar a juventude. Assim nós
vamos proteger esses jovens que poderiam ser aliciados pelo narcotráfico, pelo crime organizado, e acabariam morrendo, executados. Oferecendo-lhes formação
para o trabalho, nós teremos jovens capacitados, que
fugirão das drogas e do crime organizado. Então, essa
ação prova que nós estamos no caminho certo, capacitando a nossa juventude, treinando a nossa juventude.
O PRONATEC, que já beneficiou 2,5 milhões de
jovens, agora será ampliado, Deputada Fátima Bezerra, para 8 milhões, até o final de 2014, atendendo a
jovens trabalhadores, capacitando-os para conseguir
emprego de qualidade, fugindo do crime organizado,
fugindo das drogas, fugindo do narcotráfico. É assim
que se faz.
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Nosso Governo cuida de todas as dimensões:
direitos humanos, treinamento, capacidade, educação
e saúde. É assim que nós vamos trabalhando para
efetivamente fazermos deste um País diferente, com
o povo vivendo descentemente, como dizia o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva e como diz também a
nossa Presidenta Dilma, porque país rico é país sem
miséria, é país sem pobreza, é país com inclusão social, inclusão educacional e inclusão de cidadania.
Nesse sentido, Sr. Presidente, era isso que eu
gostaria de ressaltar, parabenizando o nosso Governo
por essas ações que são fundamentais para que nós
possamos vencer a corrupção, a violência, e tratar a
nossa juventude, para que ela se capacite para obter
um emprego de qualidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, 6 de
dezembro, afirmo neste plenário, mais uma vez, minha
posição contra os grupos de extermínio e a corrupção
policial, que continuam agindo nos Estados brasileiros.
Desde o início do meu mandato venho expressando a minha indignação e focando a minha ação
no combate aos grupos de extermínio e aos policiais
corruptos que utilizam suas patentes para cometer
crimes brutais.
Desta vez, o ingrediente perverso da violência
nas comunidades pobres do Brasil ganhou maior efetividade. Na terça-feira, 4, no Estado do Rio de Janeiro,
63 integrantes da Polícia Militar e 11 traficantes foram
presos em uma operação policial. Eles são acusados de
permitir o tráfico de drogas em 13 favelas da Baixada
Fluminense, chefiados pelo Comando Vermelho, em
troca de propina. Segundo a mídia nacional, o “arrego”,
como é chamado o suborno na gíria dos morros cariocas, chegava a R$ 2,5 mil por turno para cada viatura.
Os crimes cometidos pelos homens fardados
incluíam também o sequestro de bandidos e seus parentes, a apreensão de veículos de traficantes com
exigência de dinheiro para devolução, a negociação
de armas e operações oficiais em represália a algum
atraso no pagamento das extorsões.
Batizada de Operação Purificação, a ação coordenada pela Polícia Federal – PF, pela Secretaria de
Segurança Pública e pela Polícia Militar do Rio, com
a colaboração do Ministério Público Estadual – MPE,
tinha 18 mandados de prisão contra traficantes e 65
contra policiais para cumprir. Nas buscas, dois PMs
que não estavam na lista foram presos em flagrante.
Com um deles foi encontrada uma pistola com numeração raspada. O outro foi preso em casa, onde
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guardava munição de fuzil. Todos os PMs envolvidos
eram lotados no 15º Batalhão da corporação, em Duque de Caxias, à época do início das investigações.
O comandante da unidade, Coronel Claudio de Lucas
Lima, também foi afastado.
Aqui, ressalto que o mais grave não é apenas a
omissão dos policiais, mas também a participação direta do aparelho de segurança pública na prática de
extermínio e de corrupção ativa contra cidadãos pobres e autoridades que buscam reverter esse quadro
nefasto. Vejo que há uma continuidade de lideranças
como grupos de extermínio e milícias privadas no campo policial, civil e militar.
Trabalho há anos combatendo crimes contra a integridade da vida humana, e como Parlamentar tenho
sugerido medidas para que esses crimes sejam tratados com mais rigor. Tive a oportunidade de investigar
esses crimes na CPI destinada a investigar grupos de
extermínio no Nordeste. Isso possibilitou-me apresentar
o projeto que foi sancionado e convertido pela nossa
Presidenta Dilma Rousseff, no dia 28 de outubro de
2012, na Lei n° 12.720/2012.
A referida lei tem o objetivo de criminalizar todo
e qualquer tipo de ação criminosa de grupos de extermínio e milícias privadas.
É importante
������������������������������������������
que as ações como essa realizada no Rio de Janeiro não parem, pois os desvios de
conduta existem em todos os níveis das estruturas
policiais, e não basta apenas prender os policiais; é
preciso penalizá-los com mais rigor.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma Comunicação de Liderança, pela Liderança do
PSC – concedo a palavra ao ilustre Deputado André
Moura. S.Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna.
O SR. ANDRÉ MOURA (PSC – SE. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Agradeço-lhe, Sr. Presidente, e, como eu já fiz hoje pela manhã, quero deixar registrado e peço que seja considerado lido um pronunciamento, em nome da bancada do nosso partido, o
PSC – em homenagem ao querido arquiteto brasileiro
Oscar Niemeyer.
Eu ocupo este espaço exatamente para falar do
amante das curvas, porque a dureza das retas não nos
desperta a sensualidade. Assim interpreto as milhares de esculturas transpostas nos projetos executados
pelo inigualável Oscar Niemeyer, que revolucionou a
arquitetura mundial com a beleza, a leveza e a inventividade de suas obras, numa época em que imperava
o rigor técnico.
Nasceu no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, em dezembro de 1907, filho de funcionário público;
em 1928 casou-se com Anita Baldo, filha de imigrantes
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italianos; em 1929 entrou para a Escola Nacional de
Belas Artes, no Rio de Janeiro, onde se formou engenheiro arquiteto.
Aos 35 anos, desprezando deliberadamente os
ângulos retos e a arquitetura racionalista, feita de régua
e esquadro, e penetrando com desenvoltura no espaço
de curvas e retas que o concreto armado oferece, surpreendeu o Brasil e o exterior com seus traços, suas
curvas criativas e seus projetos, criando o Conjunto
da Pampulha, em Minas Gerais.
Em 1947 ganhou, por unanimidade, o concurso
para a construção da sede da Organização das Nações
Unidas – ONU, em Nova York, seguindo sempre a linha
de liberdade plástica e invenção da sua arquitetura.
De 1956 a 1959 dedicou-se à construção de uma das
mais arrojadas obras de urbanismo e arquitetura do
século: Brasília, nossa Capital. Respeitando o Plano
Piloto de Lúcio Costa, realizou os principais prédios:
os Palácios da Alvorada e dos Arcos, os Ministérios,
a Praça dos Três Poderes, a Catedral, a Universidade
e os blocos residenciais.
Durante a ditadura, Niemeyer foi forçado a deixar o País e exilou-se na França, devido à sua ligação
com o Partido Comunista. No final dos anos de 1960,
no seu retorno ao Brasil, passou a lecionar na Universidade do Rio de Janeiro. Nos anos de 1980, mantendo o jogo harmônico de volumes e grandes espaços
livres e abdicando dos detalhes menores, ergueu em
São Paulo o monumental Memorial da América Latina.
Depois de Brasília, Niterói, no Rio de Janeiro, é a
cidade que tem o maior número de obras de Niemeyer,
entre elas o Museu de Arte Contemporânea, em estilo futurista, inaugurado em 1991. Em 1996 recebeu o
Prêmio Leão de Ouro da Bienal de Veneza.
Oscar Niemeyer faleceu no Hospital Samaritano,
em Botafogo, Rio de Janeiro, e com o devido merecimento e todas as honrarias que lhe cabem receberá
da cidade que planejou, Brasília, as homenagens merecidas, e depois retornará ao Rio de Janeiro, dando o
último adeus ao povo que adora futebol, que tem o rei
do futebol, mas que também tem o rei da arquitetura
mundial, que é Niemeyer.
Então, que vivam para sempre a memória e a arte
de Niemeyer, esse gênio das linhas e das curvas. E
aqui, Sr. Presidente, eu volto a repetir, estamos fazendo
esta homenagem em nome da bancada do PSC – de
todos nós que fazemos o PSC – por reconhecermos a
importância de Niemeyer para o Brasil e para o mundo,
em especial para Brasília.
Quero também, Sr. Presidente, aproveitar a oportunidade para falar sobre outro tema. Nós estamos
aguardando na CCJ a apresentação do relatório do
Deputado Efraim Filho sobre um projeto de decreto
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legislativo de nossa autoria do sentido de realização
de um plebiscito em relação à PEC 57, que também é
de nossa autoria e que trata da redução da maioridade
penal de 18 para 16 anos.
Sabemos que se trata de um tema polêmico,
apesar de a grande maioria da população brasileira
entender que é necessário, é importante, para uma
questão até de oferecer maior segurança pública no
País, que esse nosso projeto seja colocado em votação. Mas, como já disse anteriormente, por ser um
tema polêmico, nós apresentamos o projeto de decreto
legislativo para a realização de plebiscito sobre a proposta de redução da maioridade penal, e o Deputado
Efraim Filho, que é o Relator na CCJ, já nos disse que
vai apresentar voto favorável ao plebiscito, para que a
população brasileira, a sociedade organizada possa
pronunciar-se e definir se aceita ou não essa nossa
PEC 57, que trata da redução da maioridade penal e
que entendemos que é de fundamental importância
para o nosso País, para que nós possamos, do mesmo jeito que damos direitos aos adolescentes, dar-lhes
também responsabilidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, brasileiros que estão acessando a Internet, as redes sociais,
além daqueles que sintonizam a Rádio Câmara e a
TV Câmara em todo o País, em especial a população
do Estado de Sergipe, que me orgulho de aqui representar, ocupo este espaço para falar do amante das
curvas, porque a dureza das retas não nos desperta
a sensualidade. Assim interpreto as milhares de esculturas transpostas nos projetos executados pelo
inigualável Oscar Niemeyer Soares Filho, que revolucionou a arquitetura mundial com a beleza, a leveza
e a inventividade de suas obras, numa época em que
imperava o rigor técnico.
Nasceu no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 15 de dezembro de 1907, filho de funcionário público; em 1928 casou-se com Anita Baldo, filha
de imigrantes italianos; em 1929 entrou para a Escola
Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, onde se
formou engenheiro arquiteto em 1934. Iniciou-se na
profissão como estagiário no escritório de Lúcio Costa
e Carlos Leão. Em 1936 foi designado para colaborar
com o arquiteto suíço Le Corbusier, que estava participando do projeto do Ministério da Educação do Rio
de Janeiro, hoje Palácio da Cultura do Rio de Janeiro,
um marco da moderna arquitetura brasileira.
Aos 35 anos, desprezando deliberadamente os
ângulos retos e a arquitetura racionalista, feita de ré-
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gua e esquadro, e penetrando com desenvoltura no
espaço de curvas e retas que o concreto armado oferece, surpreendeu o Brasil e o exterior com os imprevisíveis e criativos prédios do Conjunto da Pampulha,
em Minas Gerais. Em 1939, de novo ao lado de Lúcio
Costa, trabalhou no projeto do pavilhão brasileiro na
Feira Internacional de Nova York. Em 1947 ganhou, por
unanimidade, o concurso para a construção da sede
da Organização das Nações Unidas – ONU, em Nova
York. Seguindo sempre a linha de liberdade plástica
e invenção arquitetural, de 1956 a 1959 dedicou-se à
construção de uma das mais arrojadas obras de urbanismo e arquitetura do século: Brasília. Respeitando
o Plano Piloto de Lúcio Costa, realizou os principais
prédios: os Palácios da Alvorada e dos Arcos, os Ministérios, a Praça dos Três Poderes, a Catedral, a Universidade e os blocos residenciais.
Durante a ditadura foi forçado a deixar o País e
exilou-se na França, devido à sua ligação com o Partido
Comunista. Criou diversos projetos em vários países:
Alemanha, Argélia, Cuba, Estados Unidos, França,
Inglaterra, Israel, Itália, Líbano, Portugal, Venezuela,
em Neguev, em Turim. Na França, De Gaulle e Malraux elaboraram uma lei especial para permitir que ele
trabalhasse no país por toda a vida.
No final dos anos de 1960 retornou ao Brasil e
passou a lecionar na Universidade do Rio de Janeiro.
Nos anos de 1980, mantendo o jogo harmônico de volumes e grandes espaços livres e abdicando dos detalhes menores, ergueu em São Paulo o monumental
Memorial da América Latina.
Depois de Brasília, Niterói, no Rio de Janeiro, é a
cidade que tem o maior número de obras de Niemeyer,
entre elas o Museu de Arte Contemporânea, em estilo futurista, inaugurado em 1991. Em 1996 recebeu o
Prêmio Leão de Ouro da Bienal de Veneza. Em 1999
inaugurou o Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, e
o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.
Casado com Anita Baldo durante 76 anos, ficou
viúvo em 4 de outubro de 2004. Em 2006 casou-se
com sua secretária, Vera Lúcia Cabreira. Em 2007
comemorou seu centenário. Recebeu a Medalha do
Mérito Cultural do Brasil.
Oscar Niemeyer Ribeiro Soares Filho faleceu no
Hospital Samaritano, em Botafogo, Rio de Janeiro, no
dia 5 de dezembro de 2012, ontem. E com o devido
merecimento receberá da cidade que planejou, ou melhor, criou, as homenagens que lhe cabem, e depois
retornará ao Rio de Janeiro, dando o último adeus ao
povo que adora futebol, que tem o rei do futebol, mais
que também tem o rei da arquitetura mundial.
Vivam para sempre a memória e a arte arquitetônica desse gênio das linhas curvas.
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Peço que este meu discurso fique registrado nos
Anais da Casa e seja amplamente divulgado pelos órgãos de comunicação deste Parlamento.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra à ilustre Deputada Fátima Bezerra, do
PT do Rio Grande do Norte. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RNº Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, primeiro quero dar
conhecimento de que dei entrada aqui na Casa a um
projeto de lei que dispõe sobre a instituição do dia 19
de setembro como uma data comemorativa: o Dia Nacional da Mobilização Social pela Educação. Ou seja,
é um projeto simples, que tem como objetivo instituir o
dia 19 de setembro de cada ano como o Dia Nacional
da Mobilização Social pela Educação.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, também quero
dar conhecimento a esta Casa e aos que estão escutando-nos de uma importante nota do Fórum Nacional
da Educação, que integro representando esta Casa,
por intermédio da Comissão de Educação e Cultura.
Reunido esta semana em Brasília, o Fórum Nacional da Educação resolveu tornar pública a nota que
trata exatamente, Sr. Presidente, de um dos debates
que eu considero mais importantes e mais estratégicos
para o País hoje, que é o debate sobre a ampliação do
financiamento da educação, tendo em vista o Plano
Nacional de Educação. E dentro desse debate, Sr. Presidente, nós destacamos aqui exatamente a luta pelos
10% do PIB para a educação e a discussão em curso
sobre a destinação de 100% das receitas do petróleo
e do Fundo Social do Pré-Sal, iniciativas essas hoje
já colocadas em prática, na medida em que a Presidenta Dilma tomou a atitude de, por medida provisória,
propor ao País exatamente a destinação de 100% dos
royalties para a educação.
Bem, a nota, Sr. Presidente, que o Fórum de
Educação elaborou, na reunião ordinária realizada
no último dia 4, foi exatamente a seguinte: primeiro, o
Fórum Nacional de Educação, por todas as entidades
que o integram, renova o compromisso com a aplicação de minimamente 10% do PIB para a educação
pública; segundo, compreende ser necessário o País
encontrar fontes para o financiamento educacional,
que assegurem o compromisso com a educação pública de qualidade, com a formação e a remuneração
digna dos profissionais da educação, além do disposto nas demais metas e estratégias previstas no Plano
Nacional de Educação, que se encontra em tramitação no Senado.
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Diante disso, Sr. Presidente, o Fórum solicita
aos Governadores, Prefeitos, Deputados Estaduais e
Vereadores que cerrem fileiras no sentido de requerer
aos Parlamentares do Congresso Nacional soluções
urgentes para a efetiva realização da educação com
qualidade para o conjunto da população brasileira, e
apela às diversas organizações da sociedade civil no
sentido de que concentrem esforços e se mobilizem
em favor da garantia da educação pública e de qualidade para todos, defendendo a destinação da totalidade
das receitas do petróleo e demais minerais, além de
50% dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal, para
a educação.
Essa nota, portanto, tem a legitimidade e a representatividade do Fórum Nacional de Educação, que é
um espaço de interlocução hoje entre o Governo e a
sociedade brasileira, porque reúne representantes do
Poder Público, gestores, e representantes da sociedade civil. Por isso, Sr. Presidente, entendemos que a
hora agora é de união. A hora é exatamente de todos
nos darmos as mãos...
(O microfone é desligado.)
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na sexta-feira passada, 30 de novembro, educadores, estudantes, boa parte dos movimentos educacionais e
quase todos os formadores de opinião comemoraram
o compromisso verbal da Presidenta Dilma Rousseff
de editar, até a segunda-feira seguinte, 3 de dezembro,
uma medida provisória para destinar toda a receita de
royalties e metade dos recursos do Fundo Social do
Pré-Sal para a educação.
O dramaturgo francês Jean Molière costumava
dizer, com incontestável razão, que “é comprida a estrada que vai desde a intenção até a execução”.
Passada a euforia, que se estendeu por todo o
final de semana, a leitura da MP nº 592/2012 gerou
preocupação. Explicando de modo sintético, e citando as leis, a MP nº 592/2012, ao acrescentar o art.
50-B à Lei nº 9.478/1997, vinculou à educação todas
as receitas dos royalties do petróleo dos novos contratos da área de concessão, firmados após a data de
publicação da MP, ou seja, 3 de dezembro de 2012.
O problema é que essa é uma área quase totalmente
explorada, e essa exploração é feita por meio de contratos de longo prazo. Em síntese, dificilmente chegará
recurso dessa fonte. Ademais, as áreas de concessão
reguladas pela Lei nº 9.478/1997 não abrangem a exploração do petróleo da camada pré-sal, considerada
o “bilhete premiado” do Brasil.
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No caso do pré-sal, o Governo Federal foi excessivamente tímido. Ao acrescentar um parágrafo ao art.
47 da Lei nº 12.351/2010, a MP nº 592/2012 determina que metade dos rendimentos do Fundo Social do
Pré-Sal será investida exclusivamente em educação,
conforme um nebuloso regulamento. O correto teria
sido mencionar o critério de manutenção e desenvolvimento da educação pública, determinado pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Ou seja, não se
trata de 50% dos recursos globais do Fundo, mas sim
da metade dos rendimentos alcançados por meio dele.
Para dar um exemplo prático, vamos supor que
em 2016 o Fundo Social do Pré-sal contabilize R$ 10
bilhões e seus rendimentos gerem R$ 1 bilhão adicional, totalizando R$ 11 bilhões. Segundo o texto da MP
nº 592/2012, a área da educação receberia R$ 500
milhões naquele ano, valor inferior ao gasto com o dia
da prova do ENEM.
Não é possível abrir mão desse recurso, mas
não há dúvida de que o volume estimado está bem
aquém das necessidades da área, especialmente se
for considerada a demanda de R$ 20 bilhões por ano,
cumulativos, que precisam ser destinados para que a
educação pública alcance em 10 anos um padrão mínimo de qualidade, conforme a planilha de custos do
Plano Nacional de Educação – PNE, em tramitação
no Senado Federal.
E, tomando como referência o mesmo exemplo, caso o texto da MP seguisse a proposta da área
da educação aprovada na Conferência Nacional de
Educação – CONAE/2010, em 2016 o montante de
recursos destinados à educação pública seria de R$
5,5 bilhões, ou seja, metade dos recursos globais do
Fundo Social do Pré-Sal.
No entanto, é preciso considerar que é justificável a lógica da vinculação ao rendimento. Como esse
Fundo receberá todo ano um volume interessante de
recursos, que será somado ao saldo acumulado ao
longo dos anos, a tendência é de que em uma década
os ganhos com rendimentos sejam grandes. A lógica é
simples: rendimentos sobre R$ 110 bilhões são muito
maiores do que ganhos sobre R$ 11 bilhões, com a vantagem de que não será gasto o principal da poupança.
Qual é o problema, então? O problema é o tempo.
A educação brasileira não pode esperar mais 10 anos
para receber um volume substantivo de recursos. Qual
é a solução? Destinar para a educação pública toda
a receita dos royalties do pré-sal distribuída para Estados e Municípios. No Comunicado nº 124, de 2011,
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA
afirma que a exploração da camada pré-sal pode fazer o Produto Interno Bruto – PIB brasileiro crescer de
39% a 105%. Ou seja, não há dúvida de que esse é
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o melhor caminho para se viabilizar o financiamento
adequado da educação pública nacional.
Em seu blog na Revista Escola Pública, Luiz
Araújo, ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP e
assessor do Senado Federal, fazendo uso de um relatório da Auditoria Cidadã da Dívida, concluiu que de
todo o montante da receita gerada com royalties “nada
menos que 78% irão para Estados e Municípios, sem
nenhuma obrigatoriedade de aplicação na educação.
Somente 22% (...) irão para o chamado “Fundo Social”.” E, como está explicado acima, do Fundo Social
do Pré-Sal a educação só terá metade dos ganhos
advindos dos rendimentos.
Para vincular efetivamente 100% das receitas
dos royalties para a educação pública, fazendo jus à
promessa do Governo Federal na sexta-feira passada,
seria preciso realizar uma alteração no art. 42-B da Lei
nº 12.351/2010, já alterado pela Lei nº 12.734/2012,
sancionada no animado 30 de novembro de 2012.
Basicamente, seria preciso incluir um parágrafo
determinando que toda a receita de royalties da exploração da camada pré-sal, regulada pelo referido art.
42-B, seria destinada para a educação pública, direta
e exclusivamente.
O Congresso Nacional terá até 120 dias do calendário parlamentar para deliberar sobre essa questão. Por melhor que sejam as intenções, não é hora de
apostar em palavras. É preciso fazer valer a cidadania,
exigindo – verdadeiramente – que 100% dos royalties de
todo o petróleo sejam destinados à educação pública.
Essa é a expectativa da rede da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação.
Sobre o tema o Fórum Nacional de Educação
publicou a seguinte nota:
“Aos/às Parlamentares do Congresso
Nacional,
Aos/às Governadores/as,
Aos/às Prefeitos/as dos Municípios brasileiros e
Às organizações da sociedade civil,
O Fórum Nacional de Educação, órgão de
Estado e espaço inédito de interlocução entre
a sociedade civil e os governos, instituído pela
Portaria nº 1.407/2010, reivindicação histórica
da comunidade educacional e resultado de deliberação da Conferência Nacional de Educação (CONAE-2010), defende a necessidade da
destinação de 100% das receitas com royalties
do petróleo e da exploração mineral e 50% do
Fundo Social do Pré-Sal para manutenção e
desenvolvimento do ensino, tendo em vista a
garantia da efetivação do direito à educação e
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a necessidade urgente do País de estabelecer
novas fontes para o adequado financiamento
da educação pública.
Com esse objetivo, o pleno do Fórum
Nacional de Educação, em sua reunião ordinária de 4 de dezembro de 2012, deliberou e
decidiu tornar público o seguinte:
1. O FNE, por todas as entidades que o
integram, renova o compromisso com a aplicação de minimamente 10% (dez por cento)
do PIB para a educação pública.
2. Compreende ser necessário o País
encontrar fontes para o financiamento educacional, que assegurem o compromisso com a
educação pública de qualidade, com a formação e a remuneração digna dos profissionais da
educação, além do disposto nas demais metas
e estratégias previstas no Plano Nacional de
Educação, que se encontra em tramitação no
Senado Federal.
3. Solicita aos Governadores, Prefeitos,
Deputados Estaduais e Vereadores que cerrem fileiras no sentido de requerer aos Parlamentares do Congresso Nacional soluções
urgentes para a efetiva realização da educação com qualidade para o conjunto da população brasileira.
4. Apela às diversas organizações da
sociedade civil no sentido de que concentrem
esforços e se mobilizem em favor da garantia da educação pública e de qualidade para
todos/as, defendendo a destinação da totalidade das receitas com royalties do petróleo e
demais minerais, além de 50% dos recursos
do Fundo Social do pré-sal para a educação.
Fórum Nacional de Educação.”
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre
Deputado Waldenor Pereira.
Em seguida ouviremos a Deputada Rosane Ferreira e o Deputado Zé Geraldo.
O SR. WALDENOR PEREIRA (PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, encaminhei à Mesa Diretora desta Casa
Legislativa moção de pesar pelo falecimento desse
extraordinário brasileiro Oscar Niemeyer, que, além
de grande arquiteto e urbanista, foi um militante de
esquerda, vinculado ao Partido Comunista do Brasil,
amigo inseparável do inesquecível Luiz Carlos Prestes,
e aos ideais do Partido Comunista Brasileiro manteve-se fiel até a sua morte.
Eu quero associar-me a tantos colegas Parlamentares da Câmara dos Deputados e prestar a nos-
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sa última homenagem a esse extraordinário brasileiro
Oscar Niemeyer. O Estado da Bahia, Sr. Presidente,
talvez seja um dos Estados a receberem um dos últimos projetos produzidos pelo extraordinário arquiteto
Oscar Niemeyer. O Município de Tremedal, pequeno
Município do interior do Estado da Bahia, um dos mais
pobres do Estado, receberá um busto em homenagem ao médico, líder político e ex-Deputado Estadual
Adelmário Pinheiro, que foi desenhado, que foi elaborado pelo arquiteto Oscar Niemeyer nos últimos dias
da sua vida.
Nós sentimo-nos prestigiados por essa possibilidade de, ainda nos próximos meses, instalarmos esse
busto em homenagem a Adelmário Pinheiro, uma obra
elaborada, desenhada pelo extraordinário arquiteto
Oscar Niemeyer.
Portanto, deixo a nossa homenagem e a nossa
moção de pesar pelo passamento desse extraordinário
arquiteto, urbanista e, mais do que isso, político brasileiro, que se manteve fiel aos seus ideais comunistas
até a sua morte.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. ROSANE FERREIRA (Bloco/PV – PR.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, foi com
muita satisfação que eu vi ontem o Deputado Henrique Fontana fazer uso desta tribuna e anunciar os
trabalhos em busca do entendimento para, enfim, esta
Casa votar a reforma política.
Talvez não consigamos votar a reforma política
que é preciso fazer, mas vamos trabalhar com o objetivo de votar a reforma política possível. Mas ela não
pode deixar de trazer para a discussão os quatro pontos primordiais: o financiamento público de campanha;
a coincidência de eleições nas três esferas do poder,
ou seja, as eleições gerais; o fim das coligações, que
eu também entendo como primordial nas eleições proporcionais; e um novo sistema eleitoral.
É muito importante. As eleições gerais eu sinto
serem primordiais. Nós estamos hoje discutindo o Orçamento. Ao propormos emendas, Deputadas e Deputados, muitas vezes temos que entrar em contato
com os Municípios, dos quais conhecemos as carências. E sabemos que os recursos federais são absolutamente necessários para a população. Mas, para o
nosso espanto, quando o Prefeito não se reelege, falta
sensibilidade até para acertar os últimos pontos para
que os recursos cheguem ao Município. Eu acho isso
absolutamente preocupante.
Este é o meu primeiro mandato nesta Casa e não
tinha este entendimento: do quanto é importante conciliarmos orçamentos – federal, estaduais, municipais
–, para que, de uma única forma, possamos concertar
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e levar às brasileiras e aos brasileiros a qualidade de
vida tão necessária.
Defendo eleições gerais, sim; defendo financiamento público de campanha e, embora seja do Partido
Verde, um partido considerado pequeno em agremiação e filiação, defendo o fim das coligações nas eleições proporcionais.
Sou Deputada Federal porque construí no meu
Estado uma chapa completa. Discutimos partido, discutimos ideologia partidária. Fomos buscar afiliados
em todos os Municípios do Estado. Foi assim que eu
cheguei aqui. E da mesma forma cheguei à Assembleia
Legislativa do meu Estado, na Legislatura passada.
Então, vamos em frente com a reforma política,
vamos fazer com que o eleito se aproxime mais do
eleitor, vamos fazer com que a sociedade reconheça o
valor que têm esta Casa e as decisões aqui tomadas.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra para solicitar a V.Exa. que considere lido meu discurso, com a aquiescência do Deputado Zé Geraldo.
Estou inscrito, mas preciso retirar-me. Obrigado, Sr.
Presidente, obrigado, Deputado Zé Geraldo.
Na qualidade de Coordenador de Portos e Vias
Navegáveis aqui desta Casa, fomos surpreendidos com
a rapidez com que a Secretaria de Portos, autorizada
pela Presidente Dilma, caminhou rumo à estadualização do Porto de Imbituba, hoje sob administração
privada, a cargo da CDI.
Nada contra isso, mas contra a forma sim, pela
rapidez. Não foram consultados os funcionários, não
foram consultados os Deputados, não foi consultado
ninguém. Eu já estava prevendo um questionamento
jurídico, e foi o que ocorreu. Foi concedida uma liminar, e parou o processo; existem questionamentos
sobre a data do vencimento da concessão, e inclusive é possível que não se faça nada pelo menos pelos
próximos 45 dias.
Era isso, Sr. Presidente, a que gostaria que se
desse ampla divulgação.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qualidade de Coordenador de Portos e Vias Navegáveis da
Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura Nacional e membro da Comissão de Viação e Transportes,
tomo a palavra nesta oportunidade para falar sobre a
Companhia Docas de Imbituba – CDI, empresa privada
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que administra o Porto de Imbituba há 70 anos, e que
ganhou na 8ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, o
direito de manter a concessão até 26 de julho 2016.
O Governo do Estado de Santa Catarina queria
assumir o terminal portuário em 2014 porque o período da atual concessionária terminaria dia 15 de dezembro deste ano.
A Justiça concedeu liminar porque a CDI tem
contrato como concessionária por 70 anos. A data final do contrato é dia 15 de dezembro deste ano; porém, durante a Segunda Guerra Mundial, o Governo
do então Presidente Getúlio Vargas estatizou o porto
por 44 meses, entre 1942 e 1946.
Na liminar, a CDI justifica que tem o direito de
terminar o contrato de 70 anos, subtraindo o período
em que o porto foi mantido estatal. Com isso, teria o
direito de permanecer na administração até 26 de julho de 2016. A Justiça concordou, mas cabe recurso.
São réus na ação a União e a Agência Nacional de
Transportes Aquaviários – ANTAQ.
O Governo estadual pretendia assumir o porto,
e o Governo Federal questionou a validade da liminar
justificando que o prazo teria prescrito, de acordo com
o Prefeito de Imbituba, Beto Martins. Segundo a liminar,
assinada pelo Juiz Federal substituto Marcio França
Moreira e publicada no dia 30 de novembro, a data da
prescrição só pode ocorrer após o término do contrato, que está em vigência até o dia 15 de dezembro.
Na liminar consta o seguinte: “Inicialmente, afasto a tese de prescrição do direito de requerer a devolução do prazo de exploração da atividade portuária
(...) porquanto a lesão ao direito subjetivo só nasce ao
término do contrato de concessão”.
O atual Prefeito de Imbituba, Beto Martins, já
assinou uma correspondência, junto com o Prefeito
eleito Jaison Cardoso de Souza, solicitando a participação do Município de Imbituba no processo decisório
do Porto, já que o terminal é responsável por 70% da
movimentação econômica da cidade.
O Porto de Imbituba é o coração do Município.
Nós queremos o que for melhor para ele. E a CDI tem
feito investimentos e sempre respeitou a participação do Município. “Acho que o melhor para Imbituba
é uma decisão definitiva, e de longo prazo, para não
atrapalhar o andamento dos negócios portuários”, disse Beto Martins.
No dia 5 de dezembro este Deputado Federal inclusive protocolou o Requerimento de Informação nº
2.707/2012, no sentido de que a Secretaria de Portos
da Presidência da República – SEP/PR prestasse informação a respeito do fim da concessão do Porto de
Imbituba, bem como sobre tudo que envolve esse caso.
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Pedi informações sobre o fim da concessão do
Porto de Imbituba a fim de que possamos subsidiar
ações que visem à garantia da continuidade das atividades do porto público mais importante para o Sul do
País e para o Brasil. Dentre outras informações que
julgarem necessárias, requeiro o seguinte:
1. Como temos conhecimento, via jornais, de que
o Governo Federal assinou contrato de delegação com
o Estado de Santa Catarina, por meio da SC-Parceria,
por um período de 2 anos, requeiro cópia dos instrumentos legais, bem como cópia de todas as bases
legais que possibilitou o presente contrato;
2. Ao que nos parece, a absorção dos trabalhadores do Porto de Imbituba deveria ser realizada pela
União, por sucessão, haja vista que todas as atividades
portuárias vão continuar, e, em se tratando de trabalhadores que conhecem todas as rotinas do porto, vejo
de forma natural que isso aconteça. Ante essa breve
opinião, requeiro informações sobre quais motivos o
Governo Federal não encaminhou essa solução, para,
a partir disso, dar o encaminhamento ao Estado de
Santa Catarina, em sendo o Governo Federal o responsável primeiro pelo porto.
3. Informe-se o estágio atual dos entendimentos
entre as partes envolvidas na transição – União, Estado de Santa Catarina e Companhia Docas de Imbituba – quanto aos direitos dos trabalhadores ativos e
aposentados, a fim de que a situação não tenha de
ser resolvida pelo Judiciário.
4. Informe-se o estágio dos entendimentos entre
a União e a CDI quanto às tomadas de contas e caracterização dos créditos reivindicados pela CDI, entre outras informações que a Secretaria julgar necessárias, lembrando que o processo já se encontra em
andamento, e com alguns questionamentos jurídicos.
É nítida a insegurança social e jurídica ocasionada pela falta de planejamento de todas as partes
envolvidas, não sendo menor a preocupação de toda
família portuária, incluindo os empresários, que cobram
a melhor solução para todos os envolvidos. Logo, requeiro com a urgência que o assunto exige todas as
informações constantes desse documento.
Encerro lamentando a falta de diálogo por parte
dos Governos Estadual e Federal com os trabalhadores,
muitos dos quais têm mais de 20 anos de serviços prestados, alguns chegando a 40 anos de trabalho, e com
os empresários e os investidores, entre outros, além
do Congresso Nacional, por sua representatividade.
Voltaremos a falar desse assunto oportunamente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Zé
Geraldo, do PT do Pará. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
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O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que me ouvem neste momento,
quero parabenizar o Governo Federal e o Ministério da
Pesca e Aquicultura pelo lançamento do Plano Safra
da Pesca e Aquicultura, que prevê investimentos de 4
bilhões e 100 milhões para o financiamento do setor.
O plano deve beneficiar mais de 300 mil famílias e tem
como objetivo retirar 100 mil famílias da situação de
extrema pobreza.
Todos sabem que, antes do Governo Lula, não
existia o Ministério da Pesca, não existia um debate,
uma proposição para o desenvolvimento da pesca no
Brasil. E hoje temos esse plano.
Mas quero comemorar também a decisão do
IBAMA de, através de uma instrução normativa que
se discute há mais de 6 anos, permitir a criação do
peixe tambaqui no Rio Tocantins, principalmente no
Lago de Tucuruí.
Quero comemorar, mas quero registrar aquilo
que sempre tenho dito desta tribuna e nos debates
sobre o desenvolvimento econômico na Amazônia: 6
anos para conseguir uma instrução normativa que autorize a criação do peixe tambaqui em cativeiro no Rio
Tocantins é uma demora muito grande. Muito grande.
É assim que acontece: 4 anos para licenciar uma
rodovia, 3 anos para licenciar um terreno para nele
construir uma agência do INSS. O tempo vai passando,
e o dinheiro está nos cofres públicos, no PAC.
Tenho sofrido muito como Parlamentar daquela
região e do Estado do Pará, há 5 anos discutindo a
mesma coisa: o asfaltamento de um trecho da Rodovia Transamazônica.
Recentemente, li o seguinte num relatório que alguém da FUNAI assina: “Precisamos mudar o traçado
da rodovia em 30 quilômetros, porque passa na beira
de uma aldeia, para podermos construir a rodovia”.
Para encerrar, quero comemorar a edição dessa instrução normativa, que, com certeza, vai desenvolver a pesca naquela região, mas quero dizer que
precisamos ser mais rápidos no que diz respeito aos
licenciamentos, quando se tratar da execução de obras
na Região Amazônica.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Luis Carlos Heinze,
do PP do Rio Grande do Sul.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Parlamentares, fizemos ontem um debate, numa audiência
pública realizada na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, sobre a
questão da triticultura, com a participação do Deputado
Eduardo Sciarra; de João Paulo Koslovski, da OCE-
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PAR, representando as cooperativas e os produtores
paranaenses; de Rui Polidoro, representante das cooperativas gaúchas; de Bogo, representante das cerealistas do Rio Grande do Sul; do representante da
ABITRIGO, Embaixador Sérgio Silva do Amaral; de
representantes do Ministério da Agricultura e do Ministério das Relações Exteriores.
Discutimos as assimetrias, as diferenças, a ausência de uma política que possa dar proteção ao produtor brasileiro. Sofremos da mesma forma com o arroz
essa concorrência desleal hoje existente em relação a
Uruguai e Argentina; da mesma forma com os ovinos.
O pessoal tem batido muito em cima da ovinocultura.
Os produtores do Rio Grande do Sul, de Santiago e
de todas as regiões do Estado, têm reclamado basicamente da concorrência desleal que sofrem hoje com
relação ao Uruguai e à Argentina.
Então, debatemos muito essa questão e já estamos cobrando do Governo. O próprio Ministério da
Fazenda já contratou um estudo, através da Fundação
Getúlio Vargas, de São Paulo, sobre as assimetrias e
a concorrência desleal, sobre os custos na Argentina,
no Uruguai ou mesmo no Paraguai, com equipamentos
brasileiros. Atentem bem para isto: as máquinas são
produzidas no Brasil! Por exemplo: os custos, nesses
países vizinhos, são menores para a produção de trigo
e arroz do que propriamente nos Estados do Sul do
Brasil – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná
–, os Estados que mais sofrem com essa concorrência
desleal que existe hoje com relação a argentinos, uruguaios e, mais recentemente, aos próprios paraguaios.
Por isso a cobrança. E nós vamos trabalhar efetivamente nessa questão, para corrigirmos essas assimetrias e fazermos com que os produtores brasileiros,
principalmente dos três Estados do Sul, não sofram
com os resultados dessa concorrência em relação aos
argentinos. Porque as máquinas – tratores, colheitadeiras, plantadeiras – fabricadas no Rio Grande do Sul
são vendidas a preços mais baratos no Uruguai e na
Argentina, para um produtor que recebe o arroz, ou
o trigo, ou o cordeiro, ou a cebola, ou o alho que vêm
dos países vizinhos.
Portanto, é importante e continuaremos cobrando
essa decisão. E quem tem que fazer isso é o Governo.
Não é por falta de competência dos nossos produtores,
mas, sim, por falta de uma política que possa dar proteção aos produtores gaúchos, catarinenses, paranaenses e até sul-mato-grossenses, que têm uma atividade
semelhante à de uruguaios, argentinos e paraguaios.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente, registro que se encontra em nosso
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plenário o companheiro Bira do Pindaré, Deputado Estadual pelo PT do Maranhão, Presidente da Comissão
de Direitos Humanos da Assembleia. Ele já está aqui
para participar da solenidade que começará daqui a
pouco, de devolução dos mandatos de todos os Deputados e de todas as Deputadas que foram cassados,
foram vítimas da ditadura militar. Portanto, bem-vindo,
companheiro Bira do Pindaré.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero registrar que o Município de Buriti
de Inácia Vaz – eu nasci lá, no quilombo Saco das Almas – completa hoje 74 anos.
Parabenizo todos os buritienses e desejo que o
próximo Prefeito trate o Município com decência, que
limpe o nome do Município no CAUC, para que ele
possa receber recursos oriundos de emendas orçamentárias.
Eu estou impedido de destinar emendas para o
meu Município porque o Prefeito está sempre inadimplente. Eu aloquei recursos para a localidade onde eu
nasci, Deputadas Gorete, Janete e Rosane. Lá, onde
eu nasci, há 2 anos tivemos direito de ter um bico de
luz; lá, onde eu nasci, há 2 anos viemos a ter direito a
um poço – tirávamos água é de cacimba, de poço chamado boca aberta. Eu aloquei recursos para o Município, e os recursos foram perdidos porque, infelizmente,
ora o |Município está inadimplente, ora as exigências
do Governo Federal são tamanhas que os Municípios
pequenos não têm condições de dispor de técnicos
para atender as exigências burocráticas do Governo.
Eu já disse aqui que é hora de o Governo simplificar o processo. Municípios pequenos têm que começar a obra com dinheiro próprio. Na Caixa Econômica
não tem técnico, demora uma infinidade para fazer a
medição, para chegar ao CRI. Enfim, o Prefeito não
faz a obra.
Portanto, Sr. Presidente, parabenizo a minha cidade e quero contribuir. Quando eu chego lá, montado
nas costas de um cavalo, as pessoas não entendem
que há um Deputado Federal que nasceu ali e que elas,
contudo, estão morando em casa de palha, tomando
água de cacimba, andando a pé porque, infelizmente,
não existe recurso.
Sr. Presidente, eu queria falar muito sobre a reforma política, mas vou atender o apelo de V.Exa. – é
o Deputado que mais gosta de ver Parlamentar falando
nesta tribuna –, vou cumprir rigorosamente o tempo
determinado por V.Exa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Neste
momento suspendo a sessão, para que sejam iniciados
os preparativos para a realização da cerimônia de homenagem de devolução simbólica dos mandatos dos
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Deputados Federais cassados por atos de exceção
entre 1964 e 1977.
A cerimônia deve ter início às 16 horas. Portanto,
nos próximos 15 minutos serão feitos os preparativos.
Está suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa.)
O Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marco Maia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se à

V – HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Uma boa
tarde a todas e a todos, Deputadas e Deputados homenageados no dia de hoje, familiares, amigos, funcionários, servidores da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal da cidade de Brasília.
Nós havíamos marcado, primeiramente, para
as 15 horas a realização desta sessão solene, mas,
como todos são sabedores, na noite de ontem faleceu o querido Oscar Niemeyer, ícone da Arquitetura
brasileira, que podemos chamar de “o pai de Brasília”.
E tivemos, há poucos minutos, a satisfação, a honra
de receber o seu corpo, vindo do Rio de Janeiro, para
que seja homenageado aqui em Brasília, no Palácio
do Planalto, que é uma das suas obras.
Eu quero aproveitar a oportunidade, antes de
iniciar esta sessão solene, para pedir a todos que, de
pé, façamos 1 minuto de silêncio em homenagem à
memória desse ícone do nosso País.
(O Plenário presta a homenagem solicitada. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obrigado.
Esta é uma solenidade de homenagem e de devolução simbólica dos mandatos dos Deputados Federais cassados por atos de exceção entre 1964 e 1977,
requerida pelos nobres Deputados Eduardo Gomes e
Luiza Erundina.
Convido para compor a Mesa, em primeiro lugar,
o Sr. Presidente da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias da Câmara dos Deputados, Deputado Domingos Dutra. (Palmas.)
Convido também a Sra. Coordenadora da Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça da Câmara
dos Deputados, Deputada Luiza Erundina. (Palmas.)
Convido também a Sra. Deputada Lígia Moelmann
Doutel de Andrade. (Palmas.)
Convido também a Sra. Ministra de Estado, da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, Maria do Rosário Nunes. (Palmas.)
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Convido o Sr. Coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Lemos Fonteles. (Palmas.)
Dando continuidade, convido a todos a ouvirem,
de pé, o Hino Nacional, executado pela Banda do
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sob a
regência do Primeiro-Tenente Jaílson Félix.
(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Assistiremos, a partir deste momento, a um vídeo institucional.
(Exibição de vídeo. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu queria
também informar a presença, na Mesa, do Deputado
Inocêncio Oliveira, membro da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. (Palmas.)
Sras. e Srs. Deputados, os colegas cassados
durante o regime militar foram vítimas de ato sumamente injusto. Falta-lhes a legitimidade democrática
que o voto popular, e só ele, pode conceder à ação
dos governantes.
O Governo militar instaurado em 1964 interferiu
neste Poder Legislativo, fechando-o em três ocasiões,
além de ter cassado dezenas de mandatos populares,
dentre uma infinidade de outros atos que envergonharam e traumatizaram o País.
Sabemos que não é possível restaurar os mandatos subtraídos. Contudo, podemos, ainda que simbolicamente, tentar apagar a nódoa causada por tais
atos autoritários e que muito nos envergonham. Esse
é o sentido da presente sessão.
Ao homenagearmos os Deputados Federais cassados, homenageamos também aquele breve período
democrático havido entre 1945 e 1964, quando o Brasil,
otimista, construiu uma nova Capital e surpreendia o
mundo com seu cinema, sua música e outras singularidades culturais que pareciam destinar-lhe lugar de
destaque nas décadas por vir.
O País da Esperança, contudo, deu lugar à decepção e ao medo. Ainda hoje, décadas depois, tentamos recuperar o tempo perdido pelo Estado e pela
sociedade brasileira durante os anos de autoritarismo.
Para superarmos esse trauma, muita coisa ainda precisa ser relembrada, senhoras e senhores. Esta
Câmara Federal, assim como as Câmaras Estaduais
e Municipais, certamente tem em seus arquivos e em
seus ex-integrantes poderosos elementos para a compreensão daquele período trágico de nossa história.
Já foi dito que desconhecer a história é correr o risco
de repeti-la.
Nos últimos vinte e poucos anos, vivemos o mais
frutífero período democrático já experimentado pelo
Brasil. É hora de, pelo menos simbolicamente, devolvermos o mandato dos Deputados Federais persegui-
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dos pela ditadura. Eles foram calados não por meio do
debate, mas por ideias que dispensaram a discussão
e o voto, que se impuseram pela força.
Após mais de 20 anos de resistência, a sociedade
brasileira felizmente retomou o caminho democrático.
Por evidente, há muito mais a reparar quanto aos equívocos cometidos nos chamados “anos de chumbo”. Esta
sessão solene constitui importante etapa desse projeto.
Muito obrigado.
Agradeço a presença de todos vocês. (Palmas.)
Todos podem observar que já consta do painel
de votações da Câmara dos Deputados o nome dos
Parlamentares que estão sendo homenageados hoje,
aqui. (Palmas.)
Passo agora a proferir o nome de cada um deles.
Peço que batam palmas ao final, porque são muitos,
embora valha a pena aplaudir cada um deles.
Alencar Furtado, do MDB do Paraná; Almino
Affonso, do PTB do Amazonas; Almir Turisco de Araújo,
do MDB de Goiânia; Antonio Carlos Pereira Pinto, do
MDB do Rio de Janeiro; Antônio Francisco de Almeida
Magalhães, do MDB de Goiânia; Camilo Silva Montenegro Duarte, da Arena do Pará; David José Lerer, do
MDB de São Paulo; Gastone Righi Cuoghi, do MDB
de São Paulo; João Machado Rollemberg Mendonça,
da Arena de Sergipe; José Bernardo Cabral, do MDB
do Amazonas; Júlia Steinbruch, do MDB do Rio de
Janeiro; Léo de Almeida Neves, do MDB do Paraná;
Lígia Moelmann Doutel de Andrade, do MDB de Santa
Catarina; Lurtz Sabiá, do MDB de São Paulo; Marco
Antonio Tavares Coelho, do PST da Guanabara – na
época ainda havia o Estado da Guanabara, para os
senhores verem que isso não é da minha época; Marcos Kertzmann, da Arena de São Paulo; Marcos Tito,
do MDB de Minas Gerais; Maria Lúcia de Mello Araújo,
do MDB do Acre; Maurílio Figueira Ferreira Lima, do
MDB de Pernambuco; Milton Vita Reis, do MDB de Minas Gerais; Ney de Albuquerque Maranhão, da Arena
de Pernambuco; Ney Lopes, da Arena do Rio Grande
do Norte; Ney Ortiz Borges, do PTB do Rio Grande
do Sul; Paulo de Tarso Santos, do PDC de São Paulo; Plínio Soares de Arruda Sampaio, do PDC de São
Paulo; Ramon de Oliveira Netto, do PTB do Espírito
Santo; Sadi Coube Bogado, do MDB do Rio de Janeiro; Wilson Barbosa Martins, do MDB de Mato Grosso.
Todos esses ainda estão vivos. Portanto, uma
salva de palmas a todos eles, que aqui estão na sua
grande maioria. (Palmas prolongadas.)
In memoriam: Abelardo de Araújo Jurema, do
PSD da Paraíba; Abrahão Fidelis de Moura, do PSP
de Alagoas; Adahil Barreto Cavalcanti, do PTB do Ceará; Adão Manoel Pereira Nunes, do PSP do Rio de
Janeiro; Alberto Guerreiro Ramos, da coligação PTB/
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PSB da Guanabara; Aldemar Carvalho, do MDB de
Pernambuco; Aloysio Nonô, da Arena de Alagoas; Aluízio Alves, da Arena do Rio Grande do Norte; Amaury
Muller, do MDB do Rio Grande do Sul; Américo Silva,
do PTB do Pará; Anacleto Campanella, do MDB de São
Paulo; Andrade Lima Filho, do MDB de Pernambuco;
Antonio Adib Chamas, do PSP de São Paulo; Antonio
Garcia Filho, do PTB da Guanabara; Armando Temperani Pereira, do PTB do Rio Grando do Sul; Armindo
Marcílio Doutel de Andrade, do PTB de Santa Catarina;
Arnaldo Cerdeira, da Arena de São Paulo; Arthur Lima
Cavalcanti, do PTB de Pernambuco; Atlas Catanhede,
da Arena de Roraima; Benedito Cerqueira, do PTB da
Guanabara; Bezerra Leite, da Arena de Pernambuco;
Breno da Silveira, do MDB da Guanabara; Celestino
Filho, do MDB de Goiás; Celso Amaral, da Arena de
São Paulo; Celso Passos, do MDB de Minas Gerais;
Cesar Prieto, do PTB do Rio Grande do Sul; Chagas
Rodrigues, do MDB do Piauí; Chico Pinto, do MDB da
Bahia; Cid Rojas Américo de Carvalho, do MDB do
Maranhão; Clay Hardmann de Araújo, do PTB do Rio
Grande do Sul; Clodomir Leite, do MDB de Pernambuco; Clovis Ferro Costa, da UDN do Pará; Cunha Bueno,
da Arena de São Paulo.
Uma salva de palmas para esses homenageados. (Palmas.)
Continuando: Demistóclides Batista, da Coligação
MTR/PSB/PST do Rio de Janeiro; Doin Vieira, do MDB
de Santa Catarina; Dorival de Abreu, do MDB de São
Paulo; Edésio Nunes, do MDB do Rio de Janeiro; EIoy
Ángelo Coutinho Dutra, da Coligação PTB/PSB – da
Guanabara; Emerenciano de Barros, do MDB de São
Paulo; Epaminondas dos Santos, do PTB da Guanabara; Erivan França, da Arena do Rio Grande do Norte;
Ewaldo Pinto, do MDB de São Paulo; Expedito Machado da Ponte, do PSD do Ceará; Feliciano de Figueiredo, do MDB de Mato Grosso; Felix Valois de Araujo,
do PTB de Roraima; Fernando de Santanna, do PCB
Bahia; Flores Soares, da Arena do Rio Grande do Sul;
Floriano Maia D’avila, do PTB do Rio Grande do Sul;
Floriceno Paixão, do MDB do Rio Grande do Sul; Francisco Julião Arruda de Paula, do PSB de Pernambuco;
Gastão Pedreira, do MDB da Bahia; Getúlio Moura, do
MDB do Rio de Janeiro; Gilberto Azevedo, da Arena
do Pará; Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo, do
PTB de Roraima; Glenio Martins, do MDB do Rio de
Janeiro; Hary Normanton, da Arena de São Paulo ; Hélio Gueiros, do MDB do Pará; Hélio Navarro, do MDB
de São Paulo; Hélio Vítor Ramos, do PSD da Bahia;
Henrique Cordeiro Oest, do PSP de Alagoas; Henrique Henkin, do MDB do Rio Grande do Sul; Hermano
Alves, do MDB da Guanabara; Humberto El-Jaick, do
PTB do Rio de Janeiro; Israel Dias Novaes, da Arena de
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São Paulo; Ivete Vargas, do MDB de São Paulo; Jaime
Câmara, da Arena de Goiás; Jamil Amiden, do MDB
da Guanabara; João Dória, do PDC da Bahia; João
Herculino, do MDB de Minas Gerais; João Simões, do
PSD do Ceará; Jorge Cury, do MDB do Rio de Janeiro; José Antonio Rogê Ferreira, do PTB de São Paulo;
José Aparecido de Oliveira, da UDN de Minas Gerais;
José Carlos Guerra, da Arena de Pernambuco; José
Colagrossi, do MDB da Guanabara; José Guimarães
Neiva Moreira, do PSP do Maranhão; José João Abdalla, do PSD de São Paulo; José Lamartine Távora,
do PTB de Pernambuco; José Maria Magalhães, do
MDB de Minas Gerais; José Maria Ribeiro, do MDB
do Rio de Janeiro; José Palhano de Sabóia, do PTB
do Ceará; José Pedroso, do PDS do Rio de Janeiro.
Uma salva de palmas para esses colegas Deputados que hoje são homenageados. (Palmas prolongadas.)
E, por fim, Leonel de Moura Brizola, do PTB
da Guanabara (palmas); Luiz Fernando Bocayuva
Cunha, do PTB do Rio de Janeiro; Luiz Gonzaga de
Paiva Muniz, do PTB do Rio de Janeiro; Luiz Portela,
do PTB de Pernambuco; Lysâneas Maciel, do MDB da
Guanabara (palmas); Marcelo Gato, do MDB de São
Paulo; Marcial do Lago, da Arena de Goiás; Márcio
Moreira Alves, do MDB da Guanabara (palmas); Mariano Beck, do MDB do Rio Grande do Sul; Mário Covas, do MDB de São Paulo (palmas); Mário Gurgel, do
MDB do Espírito Santo; Mário Maia, do MDB do Acre;
Mário Piva, do MDB da Bahia; Mário Soares Lima, do
PSB da Bahia; Martins Rodrigues, do MDB do Ceará
(palmas); Matheus Schmidt, do MDB do Rio Grande
do Sul (palmas); Mata Machado, do MDB de Minas
Gerais; Max da Costa Santos, do PSB da Guanabara;
Milton Garcia Dutra, do PTB do Rio Grande do Sul;
Moury Fernandes, da Arena de Pernambuco; Moysés
Lupion, do PSD do Paraná; Moysés Pimentel, do PTB
do Ceará; Múcio Ataíde, da Coligação PTB/PST/PL de
Minas Gerais; Murilo Barros Costa Rego, do PTB de
Pernambuco; Nadyr Rossetti, do MDB do Rio Grande
do Sul; Nýsia Carone, do MDB de Minas Gerais; Océlio
de Medeiros, do PSD do Pará; Oliveira Brito, da Arena
da Bahia; Oséas Cardoso, da Arena de Alagoas; Osmar Cunha, da Arena de Santa Catarina; Osmar de
Aquino, do MDB da Paraíba; Osmar Dutra, da Arena
de Santa Catarina; Oswaldo Lima Filho, do MDB de
Pernambuco; Otávio Rodrigues Maria, do PR de São
Paulo; Padre Godinho, do MDB de São Paulo; Padre
Vieira, do MDB do Ceará; Paulo Campos, do MDB de
Goiás; Paulo Freire, da Arena de Minas Gerais; Paulo
Jorge Mansur, do PTB de São Paulo (palmas); Paulo
Macarini, do MDB de Santa Catarina; Paulo Mincaro-
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ne, do PTB do Rio Grande do Sul; Pedro Gondim, da
Arena da Paraíba (palmas).
Vamos aplaudir estes. (Palmas prolongadas.)
Agora realmente por fim: Raul Brunini, do MDB
da Guanabara; Renato Archer, do MDB do Maranhão;
Renato Celidônio, do MDB do Paraná; Renato Climaco
Borralho de Medeiros, do PST de Rondônia; Roberto
Cardoso Alves, da Arena de São Paulo; Roland Cavalcante de Albuquerque Corbisier, do PTB da Guanabara; Rubens Paiva, do PTB de São Paulo (palmas);
Sebastião Paes de Almeida, do PSD de Minas Gerais;
Sérgio Nunes Magalhães Júnior, do PTB da Guanabara; Sylvio Leopoldo de Macambira Braga, do PSP
do Pará; Simão da Cunha, do MDB de Minas Gerais;
Souto Maior, da Arena de Pernambuco; Tenório Cavalcanti de Albuquerque, da UDN do Rio de Janeiro;
Unírio Machado, do MDB do Rio Grande do Sul; Vital
do Rego, da Arena da Paraíba (palmas); Waldemar
Luiz Alves, do PST de Pernambuco; Waldyr Simões,
do MDB da Guanabara; William Salem, do PTB de São
Paulo; Wilson Fadul, do PTB de Mato Grosso; Yukischigue Tamura, da Arena de São Paulo; e Zaire Nunes,
do MDB do Rio Grande do Sul.
Eu peço agora uma grande salva de palmas, de
pé, a todos esses que hoje aqui estão sendo homenageados. (Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Antes de
nós abrirmos a palavra aos oradores, nós vamos, neste
momento, iniciar o ato solene de devolução simbólica
do mandato parlamentar aos Deputados presentes. Solicito que todos os Deputados ora empossados fiquem
de pé, para que o compromisso solene seja prestado.
Quando eu encerrar a fala, eu gostaria que todos
dissessem: “Assim o prometo.”
‘‘PROMETO MANTER, DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR
AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO
POVO BRASILEIRO E SUSTENTAR A UNIÃO,
A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO
BRASIL”.
(Manifestação dos homenageados. Assim o prometo!)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Declaro os
mandatos parlamentares simbolicamente devolvidos.
(Palmas prolongadas.)
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Convido,
agora, a Sra. Deputada Lígia Moelmann Doutel de Andrade. Quero passar às suas mãos o seu diploma e o
de seu esposo, que também foi cassado, e, ao mesmo
tempo, um DVD com os discursos que foram proferidos
por V.Exa. neste plenário. (Palmas.)
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Quero, de forma simbólica, colocar em V.Exa.
um pin, que a identifica como Deputada desta Casa.
(Palmas.)
Vamos, agora, ouvir os Deputados responsáveis
pela organização desta cerimônia, os autores dos requerimentos para a realização desta cerimônia. Logo
depois, vamos ter o momento da entrega dos pins e
dos diplomas a todos os homenageados aqui presentes. Em seguida, teremos a fala dos representantes
dos partidos políticos da Casa que estão inscritos para
fazerem suas orações.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a
palavra, primeiramente, à Deputada Luiza Erundina,
coautora do requerimento de realização desta cerimônia. (Palmas.)
Antes disso, Deputada Luiza Erundina, como é
praxe nesta Casa, nas sessões solenes, vou passar
a Presidência dos trabalhos ao Deputado Inocêncio
Oliveira. Logo depois convido V.Exa., coautora do requerimento, para tomar posse como Presidente desta
sessão para fazer, aí, sim, a distribuição do restante
dos diplomas.
Parabéns a V.Exa., Deputada, pela iniciativa de
organizar e fazer esse requerimento juntamente com
o Deputado Eduardo Gomes, para prestar esta legítima homenagem a homens e mulheres que muito orgulham o nosso Brasil, a nossa história, o nosso País.
Muito obrigado. (Palmas.)
O Sr. Marco Maia, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Quero prestar homenagem ao ilustre Deputado Bernardo
Cabral, que foi Relator da Constituinte. (Palmas.)
Saúdo também a Ministra dos Direitos Humanos,
nossa querida colega Maria do Rosário (palmas); o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados, Deputado Domingos Dutra (palmas);
e a ilustre Parlamentar Lígia Doutel de Andrade, ao
tempo em que homenageamos seu esposo, o eterno
Deputado Doutel de Andrade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É
com muita satisfação que passo a palavra a uma das
referências nesta Casa, de seriedade, trabalho e honestidade, e uma das autoras do requerimento de realização desta homenagem, a ilustre Deputada Luiza
Erundina, do PSB de São Paulo. (Palmas.)
A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB – SP. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente dos trabalhos, Deputado Inocêncio Oliveira; Sr. Presidente da Comissão
de Direitos Humanos e Minorias, Deputado Domingos
Dutra; Sra. Lígia Doutel de Andrade, representando
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aqui os homenageados – mulheres e homens, brasileiras e brasileiros cassados pelo regime militar —; Sra.
Ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do
Rosário, a quem agradecemos a presença neste ato;
Sr. Coordenador da Comissão Nacional da Verdade,
Dr. Cláudio Lemos Fonteles; senhoras e senhores homenageados; familiares dos que estão presentes e
dos que já partiram, mas que deixaram um legado de
honradez e de compromisso com a democracia; senhoras e senhores convidados a este importante ato
promovido pela Câmara dos Deputados; minhas colegas e meus colegas Deputados e Deputadas Federais
da atual legislatura.
Quis Deus que Oscar Niemeyer partisse justamente nesta data, em que a Câmara dos Deputados,
que o declarou, através da Lei nº 11.117, de 2005,
Patrono da Arquitetura Brasileira, realiza esta sessão solene em homenagem aos Deputados Federais
cassados pela ditadura militar. Estendemos, pois, em
nome do povo brasileiro, nossas homenagens a esse
grande e imortal cidadão brasileiro e, por que não dizer, cidadão do mundo, ele que também foi vítima da
ditadura militar. Ele se perpetuará não só na sua obra
monumental de arte, mas também pela utopia socialista que transformou no sonho que alimentou sua longa
e profícua existência. Ele sonhava com um mundo de
liberdade, igualdade e justiça para todos.
Obrigada, Oscar Niemeyer, pelo homem e pelo
socialista que você foi e que continuará sendo para
todos nós. (Palmas.)
É com grande honra e profunda emoção que, em
nome do povo brasileiro, que temos o privilégio e a
responsabilidade de representar nesta Casa, recebemos os senhores e as senhoras para, simbolicamente,
devolver‑lhes os mandatos de Deputados Federais conquistados em eleições livres e democráticas e cassados
pela ditadura civil-militar de 1964. Com esse gesto, a
Câmara dos Deputados restabelece, também simbolicamente, a soberania do voto popular, usurpada pelo
regime de força que perdurou por longos e penosos
20 anos no País.
Esta é uma iniciativa da Comissão Memória, Verdade e Justiça da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias da Câmara, com a aprovação da Presidência da Casa.
Após esta solenidade, dar-se-á o lançamento do
livro Parlamento Mutilado: Deputados Federais cassados pela ditadura de 1964, de autoria dos consultores
legislativos Marcio Nuno Rabat e Débora Bithiah de
Azevedo e que trata dos atos de exceção baixados pelos governos militares, que determinaram a cassação
de 173 mandatos de Deputados e Deputadas Federais,
abrangendo um período correspondente a quatro legis-
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laturas, que vão de 1963 a 1979. Resgata a memória
dos que resistiram com destemor à repressão política
do regime e tiveram a coragem de dizer não ao arbítrio e ao cerceamento das liberdades democráticas.
Logo após esta sessão, uma exposição de imagens, retratando as arbitrariedades do regime militar
contra o Congresso Nacional, será aberta. Dela consta um painel de autoria do reconhecido artista Elifas
Andreato, intitulado A verdade ainda que tardia e que
mostra cenas dramáticas sobre as atrocidades cometidas por agentes do Estado contra opositores do
regime em bárbaras sessões de tortura. O autor está
doando a obra ao acervo da Câmara, associando-se
dessa forma às homenagens que ora são prestadas
aos Parlamentares cassados. A Elifas Andreato, que
está aqui presente (palmas), nossa gratidão por colocar sua arte a serviço do resgate da memória e da
verdade sobre aquele inominável período da história
do Brasil. Nosso agradecimento também ao Presidente
do SINDILEGIS, Sr. Nilton Paixão, cujo apoio foi fundamental para viabilizar a elaboração da obra desse
artista, que hoje será apresentada aos senhores e às
senhoras presentes a este ato.
Sr. Presidente, colegas Parlamentares, caríssimos
homenageados, demais membros da Mesa, colegas,
companheiros, companheiras, convidados a esta sessão, o Legislativo, um dos Poderes do Estado brasileiro,
também foi vítima do regime militar, que usurpou suas
prerrogativas constitucionais e determinou, por meio
de sucessivos atos institucionais, o fechamento do
Congresso Nacional por três vezes. Por força desses
atos, quase duas centenas de mandatos de Deputados foram cassados, com o propósito de calar a voz
dos que resistiam ao arbítrio e clamavam por justiça,
liberdade e respeito aos direitos humanos. O Deputado Rubens Paiva, símbolo de resistência e de fidelidade absoluta à democracia, e mais de uma centena
de outros brasileiros e brasileiras continuam até hoje
desaparecidos. Servidores da Câmara e do Senado,
por participarem da luta de resistência à ditadura, também foram perseguidos, exonerados e presos. A todos
esses bravos cidadãos e cidadãs brasileiros nossas
justas e merecidas homenagens e a eterna gratidão
do povo brasileiro. (Palmas.)
Fica demonstrado, portanto, que o poder ditatorial dos generais militares que governaram o País com
mão de ferro por mais de duas intermináveis décadas
recaiu com força sobre as instituições democráticas,
sendo o Congresso Nacional a mais fortemente atingida, especialmente a Câmara dos Deputados, e não
por acaso, mas por ser a instituição do Poder Legislativo que representa o povo brasileiro.
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A cassação dos mandatos significou não só uma
punição exemplar aos – entre aspas – “rebeldes” que
se insurgiram contra a repressão do regime militar, mas
foi também uma violação à soberania do voto popular
que aqui precisa ser, simbolicamente, resgatada. Assim, esta devolução simbólica dos mandatos aos cassados pelos atuais representantes do povo nesta Casa
representa um gesto de elevado simbolismo político,
com importante dimensão pedagógica e forte apelo à
consciência política dos cidadãos e das cidadãs brasileiros, em especial os jovens, além de ser um ato de
justiça e de reparação pública aos que pagaram um
alto preço pela sua fidelidade à democracia.
Instituída no âmbito da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, a
Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça,
integrada por Deputadas e Deputados de vários partidos, com a finalidade de contribuir com a Comissão
Nacional da Verdade, acaba de firmar um convênio
com a referida Comissão, representada neste ato pelo
DD. Dr. Claudio Fonteles, Presidente da Comissão Nacional da Verdade, no sentido de estreitar os laços de
cooperação e de apoio mútuos entre os dois órgãos,
com vistas ao cumprimento de sua elevada missão
de resgatar a memória sobre um período da história
brasileira que esconde, sob um véu de impunidade,
uma verdade tenebrosa que precisa ser revelada, para
que se criem as condições necessárias à realização
da justiça de transição. (Palmas.)
Queremos mais do que reconciliação nacional,
queremos justiça para todos os que pagaram muito
caro por essa incipiente liberdade e essa democracia
ainda em construção em nosso País. (Palmas.)
Nesse sentido, é absolutamente indispensável e
premente a revisão da Lei da Anistia, sem o que não
se fará justiça aos que pagaram com exílio, tortura, desaparecimentos forçados e morte pelo fim da ditadura
e volta da democracia, que ainda está inacabada. Enquanto não se revelar toda a verdade sobre os crimes
de lesa-humanidade cometidos pelo regime militar, não
se punirem os responsáveis por eles e não se fizer justiça a suas vítimas, o processo de redemocratização
do País permanecerá inconcluso. (Palmas.)
Para tanto, Sras. e Srs. Parlamentares, senhoras e senhores homenageados, senhoras e senhores
convidados e familiares dos que hoje estão sendo
homenageados nesta sessão solene, esta Casa deve
aprovar o Projeto de Lei nº 573, de 2011, que dá interpretação autêntica à Lei da Anistia (palmas) e que
aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
O referido projeto de lei altera o art. 1º para isentar
dos benefícios da Lei da Anistia “os crimes cometidos
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por agentes públicos, militares ou civis, contra pessoas
que, de modo efetivo ou suposto, praticaram crimes
políticos”. O Brasil é um dos poucos países do mundo, se não o único, em que a Lei da Anistia beneficia
torturados e torturadores, criminosos e vítimas de um
regime de arbítrio, como foi a ditadura militar no Brasil.
Isso precisa acabar! E, para acabar, é preciso mudar
a Lei de Anistia em nosso País. (Palmas.)
Esta sessão solene em homenagem aos Deputados e às Deputadas cassados é uma iniciativa que
marca a participação da Câmara dos Deputados, do
Governo, por meio da Comissão Nacional da Verdade, e da sociedade brasileira no resgate da memória e
busca da verdade sobre um capítulo da nossa história
que precisa ser passado a limpo como condição para
que a democracia no Brasil se consolide.
A preparação deste importante evento contou com
o trabalho competente e dedicado de vários servidores desta Casa, aos quais queremos expressar neste
momento o nosso mais profundo agradecimento, porque sem o concurso deles, certamente, esta sessão
não teria o brilho que está tendo nesta tarde. (Palmas.)
Recebam, pois, Sras. e Srs. Deputados, por meio
dos atuais representantes do povo nesta Casa, a devolução dos seus mandatos, violentamente usurpados
por um regime de força que deixou marcas indeléveis
na alma, na mente e no coração dos brasileiros. Nossa
gratidão pela coragem e destemor com que resistiram
à ditadura militar e pelo inestimável legado que deixam
à novas e futuras gerações.
Não poderia concluir sem antes estender as homenagens aos seus familiares, também atingidos pela
dor e sofrimento causados pelo regime ditatorial, que
violou a dignidade e os direitos humanos desses e de
muitos outros cidadãos e cidadãs brasileiros. Agradecemos a todos e a todas a presença e o apoio a nossa
luta pelo resgate da memória e da verdade histórica e
por justiça às vítimas do arbítrio e de graves violações
aos direitos humanos cometidos no passado e, lamentavelmente, também nos dias de hoje.
Muito obrigada. Um abraço a todos. As nossas
homenagens. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes de passar a Presidência à ilustre Deputada Luiza
Erundina, eu gostaria de ressaltar também a presença
honrosa na Mesa do Dr. Cláudio Lemos Fonteles, que
é o Coordenador da Comissão Nacional da Verdade,
a quem peço uma salva de palmas. (Palmas.)
Queria também saudar o Deputado Eduardo da
Fonte, ilustre 2º Vice‑Presidente da Câmara dos Deputados, Corregedor da instituição e que tem feito um
trabalho extraordinário em defesa da ética e da mora-
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lidade nesta Casa. Minhas homenagens também ao
Deputado Eduardo da Fonte.
Passo agora a Presidência à ilustre Deputada
Luiza Erundina. (Palmas.)
O Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Luiza Erundina, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – É
com muita honra que presido esta parte dos trabalhos
com esta Mesa tão ilustre e com um Plenário tão representativo e tão querido, com a presença de todos
e de todas vocês.
A SRA. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – Passo
a palavra agora ao Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, o
Deputado Domingos Dutra, para fazer o seu discurso
da tribuna da Casa. (Palmas.)
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta Deputada Luiza
Erundina, que preside a Subcomissão Especial Memória, Verdade e Justiça, da Comissão de Direitos
Humanos, responsável por essa brilhante solenidade;
Sra. Ministra Maria do Rosário, que também presta um
relevante trabalho ao Brasil; Sra. Ligia, representando
todos aqueles e aquelas que foram vítimas do arbítrio; Dr. Cláudio Fonteles, esta solenidade, infelizmente, coincide com o adeus ao maior arquiteto do Brasil
e do mundo: Oscar Niemeyer, que também foi vítima
da ditadura. (Palmas.) É triste a partida, porém, pela
longa vida que teve, pela forma simples, coerente e
comprometida com uma sociedade justa, Oscar Niemeyer merece neste momento uma alegria, com uma
grande salva de palmas. (Palmas.)
Em nome da Comissão de Direitos Humanos
e Minorias da Câmara Federal, que tenho a honra
de presidir, por indicação da bancada do Partido dos
Trabalhadores, venho agradecer a estes brasileiros
e brasileiras que enfrentaram o arbítrio na defesa de
uma pátria livre e justa para todos. Agradeço aos senhores e às senhoras, ora reempossados, que foram
vítimas da barbárie, que colocaram em risco a própria
vida na luta por um Brasil soberano e democrático.
Agradecemos aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas reempossados, que enfrentaram as noites frias
e escuras de uma ditadura cruel, mantendo acessa a
luz e a esperança na democracia.
Hoje é um dia de homenagens, de reconhecimentos, de reparações, mas, sobretudo, de agradecimentos, pois foi também graças ao sofrimento dos
senhores e das senhoras que hoje conquistamos uma
Constituição, chamada de cidadã pelo saudoso Ulys-
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ses Guimarães, e que, apesar de limitada, é um porto
seguro na busca da plena cidadania; temos um Congresso, que, apesar dos defeitos, funciona livremente,
sem ameaças de um general de plantão; temos uma
imprensa livre, que, apesar dos excessos, contribui para
o avanço da cidadania; forjamos um Poder Judiciário,
que, apesar de fechado, começa a cortar na própria
carne, submetendo-se ao controle da opinião pública;
conquistamos eleições diretas e, apesar do domínio do
poder econômico, após 502 anos, elegemos um operário para dirigir esta Pátria, o Sr. Luiz Inácio Lula da
Silva, e, depois de 510 anos, elegemos, pela primeira
vez, uma mulher para conduzir o destino de todos nós.
É também graças ao sofrimento dos senhores e
das senhoras, agora reempossados como Deputados
e Deputadas, que hoje eu estou aqui nesta tribuna.
Nascido em um quilombo, filho de uma quebradeira de coco e um lavrador, de uma família numerosa de
29 irmãos, estou neste Parlamento, como Presidente
da Comissão de Direitos Humanos, numa sessão histórica que, embora simbolicamente, corrige injustiças
ao restabelecer os mandatos populares, violenta e ilegalmente interrompidos pela ditadura militar.
Por tudo isso, orgulhosamente declaro desta tribuna: muito obrigado a todos os senhores e a todas
as senhoras, Deputados e Deputadas reempossados!
(Palmas.)
Nas últimas 3 décadas, andamos a passos largos na direção de um País mais justo, mas a estrada
é longa e penosa. Precisamos ainda andar muito e
andar ligeiro, pois precisamos descobrir onde estão
os corpos dos brasileiros e das brasileiras que, presos ilegalmente, foram torturados, esquartejados, e
tiveram os corpos desaparecidos durante a ditadura
militar; precisamos rever a Lei da Anistia, para punir
todos aqueles que, abusando do aparelho estatal e de
forma covarde, violaram os direitos humanos; precisamos colocar luz na escuridão, revelando tudo o que
ocorreu durante a ditadura militar, para restabelecer
a verdade e proclamar ao mundo e ao Brasil: ditadura
nunca mais! (palmas); precisamos garantir sossego
aos povos indígenas que vivem em acampamentos à
beira de estradas, vivendo de cestas básicas e sendo
executados pela mão armada do latifúndio e do agronegócio; precisamos demarcar os territórios dos remanescentes de quilombos como forma de reparação
pelos horrores da escravidão; precisamos humanizar
o sistema carcerário, verdadeiro inferno e depósito de
restos de gente; precisamos desmantelar o latifúndio
e fazer a reforma agrária, levando a paz e a justiça ao
campo brasileiro.
Enganam-se aqueles que, embebidos pelos números das bolsas de valores ou pela grandeza das
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obras de infraestrutura de portos, aeroportos, ferrovias,
hidroelétricas e campos de futebol, imaginam que no
Brasil tudo é maravilha. Avançamos, mas há muita
gente morando em palafitas, em mocambos e debaixo de pontes; há muitos brasileiros catando comida
nos lixeiros das cidades; há muitos brasileiros ainda
submetidos à escravidão; há milhões de brasileiros
apavorados com a violência urbana.
Apesar disso, esta sessão solene, reparadora de
uma injustiça cometida durante a ditadura militar, faz
aumentar a nossa autoestima e a confiança em um
Brasil justo e fraterno.
Esta sessão solene fortalece em mim a convicção de que a radicalização da democracia é o caminho mais seguro para superação das desigualdades.
Tenho certeza de que vamos construir um Brasil
onde o homem tenha mais valor que o boi; onde o feijão
tenha mais valor que o capim; onde o Direito fale mais
alto que a pistola; onde a justiça não seja uma esmola; e onde a liberdade esteja acima do arame farpado.
Feliz Natal! Viva o Brasil! Viva o Parlamento!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiza Erundina) – Vamos
passar à entrega dos diplomas e dos buttons aos homenageados.
Por ordem de chamada, eu convido o Deputado
cassado e reempossado Dr. José Bernardo Cabral, do
MDB do Amazonas. (Palmas.)
Solicito ao nobre Deputado Domingos Dutra que
faça a entrega do button e do diploma. (Palmas. Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado Alencar Furtado,
do MDB do Paraná, para receber o diploma e o button
correspondente ao seu mandato. (Palmas.) (Pausa.)
O próximo é o nobre Deputado Almino Monteiro
Álvares Affonso, do PTB do Amazonas. (Palmas. Pausa.)
Convidamos em seguida o nobre Deputado Almir
Turisco de Araújo, do MDB de Goiás. (Palmas.)
Os colegas Parlamentares presentes no plenário, se desejarem também fazer a entrega desses dois
emblemas, poderão comparecer à frente da Mesa.
Convidamos o nobre Deputado Camilo Silva Montenegro Duarte, da ARENA do Pará. (Palmas.) (Pausa.)
Convidamos os Deputados que estão no plenário
que desejarem também fazer a entrega desses dois
símbolos a comparecer à frente do plenário.
Convidamos o nobre Deputado David José Lerer,
do MDB de São Paulo. (Palmas.) (Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado Gastone Righi
Cuoghi, do MDB de São Paulo. (Palmas.) (Pausa.)
Os Líderes e os membros de bancadas dos diferentes partidos poderão também participar deste
momento da solenidade, entregando esses símbolos,
diplomas e buttons, aos reempossados. (Pausa.)
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Deputado João Machado Rollemberg Mendonça,
já assumiu? (Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado José Lurtz Sabiá,
do MDB de São Paulo. (Palmas.)(Pausa.)
Convidamos a nobre Deputada Ligia Doutel de
Andrade, do MDB de Santa Catarina, para também
receber seu diploma e seu button. (Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado Marco Antonio
Tavares Coelho, do PST da Guanabara. (Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado Marcos Wellington de Castro Tito, do MDB de Minas Gerais. (Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado Milton Reis, do
MDB de Minas Gerais. (Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado Ney de Albuquerque Maranhão, da ARENA de Pernambuco. (Palmas.)
(Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado Ney Ortiz Borges,
do PTB do Rio Grande do Sul. (Pausa.)
O Deputado Vieira da Cunha é que fará a entrega
desses emblemas.
Obrigada, Deputado. (Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado Plínio de Arruda Sampaio (palmas) e convidamos o Deputado Ivan
Valente para fazer a entrega do diploma e do button.
(Pausa.)
Solicitamos aos homenageados que estão recebendo seu diploma e seu button para aguardarem
um pouco mais porque há uma surpresa no final da
sessão. Será a entrega de um CD com os discursos
de cada um dos senhores quando exerciam os seus
mandatos na Casa. É um presente do Departamento
de Taquigrafia. (Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado Paulo de Tarso
Santos, representado neste ato pelo seu filho Vasco
da Cunha Santos, para receber o diploma e o button
em nome do seu pai. (Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado Maurílio Figueira
Lima, do MDB de Pernambuco, representado neste ato
por seu irmão, o Senador Maerle Ferreira Lima. (Pausa.)
Convidamos o Sr. Sadi Coube Bogado, do MDB
do Rio de Janeiro, representado, neste ato, pelo filho
Luís Vital Brasil Bogado. Compareça para receber o
emblema e o símbolo. (Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado Henrique Eduardo Alves para receber o diploma e o button como filho
do Deputado cassado Aluizio Alves.
Convidamos o nobre Deputado Eduardo da Fonte,
que receberá o diploma simbólico em nome da família do Deputado cassado Aldemar Carvalho. (Pausa.)
Solicitamos aos Parlamentares que já receberam
o seu diploma que, se puderem, retornem aos seus
assentos para se agilizar um pouco mais esta fase da
nossa sessão. Quem já recebeu seu button e seu di-
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ploma, por gentileza, retorne a seu assento para agilizar um pouco mais o trabalho de entrega. (Pausa.)
Convidamos a esposa do Deputado cassado
Marcelo Gato. Lamentavelmente, há poucos dias, ele
partiu. Mas a sua esposa está aqui presente. Nós a convidamos para receber o diploma e o button, em nome
do querido Deputado Marcelo Gato. (Palmas.)(Pausa.)
Agradecemos aos que já receberam o seu diploma e o seu button e pedimos que retornem aos seus
assentos, para podermos agilizar a entrega aos demais.
Faltam poucos ainda. (Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado Abelardo Lupion,
filho do Deputado cassado Moysés Lupion, para receber o diploma e o button. Ele está representado aqui
por Gustavo Machado Pires, Chefe de Gabinete da
Liderança do Democratas. (Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado Abelardo Lupion,
filho do Deputado cassado Moysés Lupion, representado pelo Chefe de Gabinete da Liderança do Democratas. (Pausa.)
Convidamos a nobre Deputada Nilda Gondim, filha do Deputado cassado Pedro Gondim, que também
foi Governador da Paraíba. (Pausa.)
Convidamos também o Senador Vital do Rêgo,
que está representando aqui o Deputado cassado Vital
do Rêgo. (Pausa.)
A Deputada Nilda Gondim está chegando ali. Ela
receberá o diploma do seu pai, Pedro Gondim, cassado
quando Deputado nesta Casa, na época da ditadura
militar. (Pausa.)
Convidamos também o Senador Vital do Rêgo,
representando aqui o Deputado cassado Vital do Rêgo,
esposo da Deputada Nilda Gondim. (Pausa.)
Convidamos o nobre Deputado Beto Mansur, filho
do Deputado cassado Paulo Jorge Mansur, para receber o diploma e o button do seu pai. (Pausa.)
O Senador Vital do Rêgo Filho receberá o diploma
e o button em nome do seu pai, o Deputado cassado
Vital do Rêgo. (Pausa.)
O Deputado Beto Mansur está recebendo o button
e o diploma do seu pai, Paulo Jorge Mansur, também
Deputado cassado. (Pausa.)
Convidamos o ex-Deputado Antonio Paes de
Andrade, que foi Presidente da Câmara dos Deputados e representa neste ato, como genro, o Deputado
cassado Martins Rodrigues. (Pausa.)
Convidamos o ex-Deputado Antonio Paes de Andrade, representando neste ato o Deputado Martins
Rodrigues, de quem era genro. (Pausa.)
Convidamos o Senador Sérgio Machado, que
representa neste ato o Deputado cassado Expedito
Machado da Ponte, de quem é filho. (Pausa.)
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O Senador Sérgio Machado já está recebendo o
diploma e o button em nome do seu pai, o ex-Deputado
Expedito Machado da Ponte. (Pausa.)
Convidamos o nobre Vereador eleito Mário Covas
Neto, que receberá a homenagem em nome do seu pai,
Mário Covas, Deputado cassado pela ditadura militar.
Faltam ainda os familiares que estão presentes
receberem esses dois emblemas, o diploma e o button.
São mais de 40 pessoas.
Vamos reiniciar as falas dos membros da Mesa
e, em seguida, retomaremos a chamada dos familiares que ainda não receberam as insígnias dos seus
familiares cassados. (Pausa.)
Temos que refazer essa orientação da Mesa,
porque há notícia de que muitos convidados precisam
viajar e teriam dificuldade de aguardar mais tempo.
Como falta apenas a entrega do diploma, será mais
rápido provavelmente. Pedimos a quem está operando
o trabalho aí embaixo que agilize e organize essa entrega, de forma que possamos fluir mais rapidamente.
O Sr. Abelardo de Araújo Jurema, do PSD da Paraíba, Deputado cassado representado neste ato pelo
familiar Abelardo Jurema Filho. (Pausa.)
O Sr. Santiago Pereira Nunes Peres representa
aqui o ex-Deputado Adão Manoel Pereira Nunes, do
PSP do Rio de Janeiro. (Pausa.)
Vamos colocar essa mesa aqui ao lado para
continuar operando a entrega dos diplomas. Enquanto isso, vamos retomar os discursos das autoridades
presentes à Mesa para, dessa forma, agilizarmos o
desenvolvimento da nossa sessão.
A SRA. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – Nós
vamos passar a palavra agora ao Dr. Cláudio Fonteles,
que é Presidente da Comissão Nacional da Verdade
e que nos honra com a sua presença nesta sessão
solene de entrega simbólica dos diplomas aos Deputados cassados.
Com a palavra o Presidente da Comissão Nacional da Verdade, Dr. Cláudio Fonteles. (Palmas.)
O SR. CLÁUDIO LEMOS FONTELES – Deputada
Luiza Erundina, que preside esta assentada, Sras. e
Srs. Deputados Federais, senhoras e senhores familiares, minhas senhoras e meus senhores, quero crer
que o momento de hoje seja profundamente importante
para todos nós.
A verdade, para mim, pressupõe fundamentalmente integridade. E o que nós estamos a ver aqui,
e mais do que a ver, o que nós estamos a sentir aqui
é o resgate de pessoas que se comprometeram com
a sua própria integridade. Dela fizeram sua razão de
ser, dela fizeram sua razão de viver e por ela testemunharam, arrostaram perigos inerentes àqueles que se
mantêm honestos consigo mesmos. Parece-me que
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este é o grande significado que nós temos que tirar
deste momento.
Agora, mais do que isso, é o grande desafio que
todos nós temos que nos propor a viver. Há tantos jovens por aqui, várias gerações estão aqui e por aqui.
Para aquelas pessoas que já não estão aqui e que
tombaram por isso é vital que tenhamos e assumamos
um compromisso forte, que precisa ser internalizado,
de que todos nós, brasileiras e brasileiros, para a geração presente e para as gerações futuras, nunca mais,
mas nunca mais venhamos a permitir que as nossas
divergências sejam solucionadas pelo arbítrio, pelo
assassinato, pela truculência, pelo desaparecimento.
Aí eu quero crer que essas pessoas que aqui estão têm razão de testemunhar aquilo que testemunharam. Então é um momento importante, é um momento
que não pode ser uma mera efeméride, e eu gostaria
que este momento de hoje, para que permanecesse,
para que tivesse significado e para que realmente
valesse a pena, fosse um momento a nos alimentar
sempre nesse compromisso.
A todos esses homens e essas mulheres que nos
ensinaram que vale a pena lutar por um ideal, palavra
infelizmente tão pouco usada hoje, meu profundo respeito, minha profunda admiração.
Paz e bem! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Obrigado, Dr. Cláudio Fonteles.
A Sra. Luiza Erundina, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Domingos
Dutra, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Para
abreviarmos a sessão e terminarmos de forma altiva,
vou chamar de uma vez só os nomes dos Deputados
homenageados in memoriam e seus representantes.
Dando continuidade à cerimônia, convido: Deputado Aloysio Nonô, da ARENA de Alagoas, representado
pela Sra. Manuela Nonô; Deputado Américo Silva, do
PTB do Pará, representado pela filha Maria Luiza Fayad;
Deputado Andrade Lima Filho, do MDB de Pernambuco,
representado pelo filho Fernando Antonio Oliveira de
Andrade Lima; Deputado Armando Temperani Pereira, do PTB do Rio Grande do Sul, representado pela
neta Priscila Bezerra Temperani; Deputado Antonio
Adib Chammas, do PSP de São Paulo, representado
pelo filho Jorge Chammas Neto; Deputado Benedito
Cerqueira, do PTB da Guanabara, representado pela
viúva Iracema Melo Cerqueira; Deputado Bezerra Leite, da ARENA de Pernambuco, representado pelo filho
Edgar Bezerra Leite Filho; Deputado Breno da Silveira,
do MDB da Guanabara, representado pela neta Grazie-
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la Carvalho da Silveira; Deputado Celestino Filho, do
MDB de Goiás, representado pelo neto José da Silva
Moura Neto; Deputado Chico Pinto, do MDB da Bahia,
representado pelo sobrinho Renê Alencar Dornelles;
Deputado Clay Hardmann de Araujo, do PTB do Rio
Grande do Sul, representado pela neta Juliana Muylaert; Deputado Clodomir Leite, do MDB de Pernambuco,
representado por Frederico Leite; Deputado Clóvis Ferro
Costa, da UDN do Pará, representado pela filha Maria
Hortense Ferro Costa Marcier; Deputado Cunha Bueno, da ARENA de São Paulo, representado pelo neto
Antonio Silva Cunha Bueno; Deputado Dorival Abreu,
do MDB de São Paulo, representado pela viúva Terezinha de Oliveira Abreu; Deputado Fernando de Santanna, do PCB da Bahia, representado pelo neto Gabriel
Santanna Reis; Deputado Flores Soares, da ARENA
do Rio Grande do Sul, representado pelo afilhado Jorge Alcides Möller Flores Soares; Deputado Floriceno
Paixão, do MDB do Rio Grande do Sul, representado
pela viúva Talita Coutinho Paixão; Deputado Gilberto
Azevedo, da ARENA do Pará, representado pela viúva Maria Emília Azevedo; Deputado Hélio Gueiros,
do MDB do Pará, representado pelo amigo da família
José Maria da Costa Cunha; Deputado Hélio Navarro,
do MDB de São Paulo, representado pela viúva Maria
Tereza Ribeiro Lopes e Navarro; Deputado Jaime Câmara, da ARENA de Goiás, representado pelo sobrinho
Fernando Câmara; Deputado João Herculino, do MDB
de Minas Gerais, representado pela viúva Antonina de
Souza Lopes; Deputado José Guimarães Neiva Moreira,
do PSP do Maranhão, representado pela filha Micaela Neiva Moreira; Deputado José Lamartine Távora,
do PTB de Pernambuco, representado pelo filho José
Lamartine Távora Júnior; Deputado José Palhano de
Sabóia, do PTB do Ceará, representado pela sobrinha Maria Verônica de Sabóia; Deputado Lysâneas
Maciel, do MDB da Guanabara, representado pelo
neto Álvaro Maciel; Deputado Marcelo Gato, do MDB
de São Paulo, representado pela viúva Andrea Gato;
Deputado Marcial do Lago, da ARENA de Goiás, representado por Mari Luci de Araújo Lopes; Deputado
Márcio Covas, do MDB de São Paulo, representado por
Mário Covas Neto; Deputado Mário Maia, do MDB do
Acre, representado pela filha Elizabeth Maia; Deputado
Mario Soares Lima, do PSB da Bahia, representado
pela filha Telma Del Rey Lima; Deputado Mata Machado, do MDB de Minas Gerais, representado pelo filho
Bernardo Novaes Mata Machado; Deputado Moury
Fernandes, da ARENA de Pernambuco, representado
pelo neto Paulo Eduardo Moury Fernandes; Deputado
Moysés Lupion, do PSD do Paraná, representado por
Gustavo Machado Pires; Deputada Nýsia Carone, do
MDB de Minas Gerais, representada pelo neto Breno
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Carone; Deputado Oliveira Brito, da ARENA da Bahia,
representado pelo neto; Deputado Osmar Cunha, da
ARENA de Santa Catarina, representado pela filha
Regina Cunha de Freitas; Deputado Osmar Dutra, da
ARENA de Santa Catarina, representado pela sobrinha Paula Dutra Jardim; Deputado Oswaldo Lima Filho, do MDB de Pernambuco, representado por Aristeu
Júnior; Deputado Paulo Campos, do MDB de Goiás,
representado pela neta Bárbara Campos; Deputado
Roland Cavalcante de Albuquerque Corbisier, do PTB
da Guanabara, representado pela filha Ana Cerqueira
César; Deputado Sérgio Nunes Magalhães Júnior, do
PTB da Guanabara, representado pela filha Ana Maria
Magalhães; Deputado Unírio Machado, do MDB do Rio
Grande do Sul, representado pela filha Maria Machado;
e, por fim, Deputado Waldemar Luiz Alves, do PST de
Pernambuco, representado por Edilene Alves Rocha.
A todos e a todas aqui presentes uma salva de
palmas. (Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Concedo a palavra à Ministra Maria do Rosário Nunes,
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República.
A SRA. MINISTRA MARIA DO ROSÁRIO NUNES – Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Deputado
Domingos Dutra, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, que
neste momento preside esta sessão, Deputada Luiza
Erundina, Presidenta da Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça, que merece de nossa parte o reconhecimento e a homenagem pela memória,
pela atitude, pelo gesto da realização desta sessão.
(Palmas.)
Quero cumprimentar o Dr. Cláudio Lemos Fonteles, também, Coordenador Nacional da Comissão da
Verdade, e de modo especial, senhoras e senhores,
cumprimentar com muito orgulho a Deputada Lígia Moelmann Doutel de Andrade, do MDB de Santa Catarina
(palmas), reconduzida hoje ao cargo, reconduzida pela
Câmara dos Deputados a um mandato que, ainda que
simbólico, Deputada Erundina, neste momento, tem o
sentido de devolver à Deputada Lígia Doutel de Andrade e aos senhores e senhoras que foram cassados
pela ditadura civil-militar implantada em 1964 em nosso
País o reconhecimento aos mandatos que exerceram
nesta Casa, em nome do povo e, ao mesmo tempo,
o reconhecimento ao povo brasileiro, que para cá os
trouxe e que foi cassado junto com os senhores e senhoras quando seus mandatos foram atingidos pelo
arbítrio vil da ditadura militar.
Quero, em nome da Secretaria de Direitos Humanos, Deputada Luiza Erundina, em nome do Governo da Presidenta Dilma, dizer que este momento
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é daqueles, Deputado Henrique Eduardo Alves, que
ficam para a história como a marca do reconhecimento
e da reparação àqueles que empenharam suas vidas
na defesa da democracia, do Parlamento e da justiça
no nosso País.
E isso fica, do ponto de vista mais direto, pedagógico, Deputado Plínio Sampaio, como um compromisso,
um compromisso que V.Exas., Deputados reconduzidos hoje, novamente tantos anos passados, juraram
à Constituição. Pois eu quero dizer a V.Exas. que o
Estado e os governantes, ao tomarem posse, juram à
Constituição, juram, sim, à democracia, com o compromisso de jamais romperem com o Estado Democrático
de Direito e jamais permitirem que novamente neste
País a democracia, a justiça e a paz sejam aviltadas
como foram aviltadas no Golpe Militar de 1964.
Vivemos tempos novos com esta sessão, vivemos
tempos novos com a Comissão da Verdade, vivemos
tempos novos, porque há uma retomada da consciência cívica de que uma geração ampara os seus gestos
e a sua atitude diante da democracia a partir do reconhecimento das gerações que nos trouxeram até aqui.
E eu quero, diante de vocês, com o compromisso
de defesa dos direitos humanos, assumir plenamente
e agradecer à Câmara dos Deputados, que constituiu
a Comissão da Verdade, a Lei Geral de Acesso à Informação, aos Parlamentares de hoje; agradecer, na
memória de Ulysses Guimarães, a todos que constituíram a própria Carta Maior do Brasil, na forma da
Constituição; e dizer que nunca mais a tortura, nunca mais o desaparecimento forçado, o sequestro e a
violência produzidos pela ação do Estado terão lugar
no nosso País.
Este Plenário, lugar sagrado da democracia, projetado pelas mãos sábias e pela consciência cidadã e
democrática de Oscar Niemeyer, que hoje homenageamos, jamais poderia ter sido maculado com a cassação de mandatos advindos do povo. Que os compromissos com a democracia de sempre na recuperação
desses mandatos sejam o compromisso com os direitos humanos de todos os brasileiros que recuperaram
direitos civis e políticos, que buscam a cada dia, com
o Governo da Presidenta Dilma, alcançar plenamente
os direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais.
Mas ainda há, nos cárceres, nas prisões, nos
quilombos, nas comunidades indígenas, nas periferias
urbanas, diante de uma juventude que ainda morre
pelas circunstâncias da violência, muito a fazer-se em
nome, para e pelos direitos humanos no nosso País.
Permitam-me, por último, recuperar entre nós
uma frase de Dom Helder Câmara, que tanto lutou
pela democracia: “Maior que todas as ditaduras é a
humanidade, a quem devemos servir”. É com o es-
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pírito de serviço que a Câmara dos Deputados realiza este evento: serviço à justiça, serviço à memória,
serviço ao que é ético e serviço, sobretudo, ao povo
brasileiro, que homenageamos ao homenagearmos e
reconhecermos a vida e a obra dos Srs. Deputados e
Sras. Deputadas.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Obrigado, Ministra Maria do Rosário.
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Concedo a palavra à última oradora da Mesa, Sra. Lígia
Moelmann Doutel de Andrade, representando todos os
Deputados e as Deputadas reempossados nesta sessão solene. Em seguida, passarei a palavra aos Líderes.
A SRA. LÍGIA MOELMANN DOUTEL DE ANDRADE – Sra. Ministra Maria do Rosário, Secretária
de Direitos Humanos, Sr. Presidente desta sessão,
Deputado Domingos Dutra, Deputada Luiza Erundina, Presidente da Comissão Parlamentar Memória,
Verdade e Justiça, Sr. Cláudio Fonteles, representante da Comissão Nacional da Verdade, com profunda
emoção, volto a esta tribuna após 46 anos, e o faço,
desta vez, no cumprimento de uma honrosa missão,
a de falar em nome dos homenageados deste evento
tão cheio de significado histórico. Falarei com o coração, sem preocupação com a retórica, pois é com o
coração pleno de júbilo, de contentamento cívico, que
aqui nos encontramos.
Queremos agradecer e ressaltar a sensibilidade
e o discernimento político da Comissão Parlamentar
Memória, Verdade e Justiça, que idealizou a devolução simbólica dos nossos mandatos. A Comissão é
presidida pela Deputada Luiza Erundina, que o Brasil
aprendeu a admirar pela retidão do seu caráter, pela
sua notória competência e postura ética que sempre
imprimiu a sua brilhante e honrada trajetória.
Deputados que fomos eleitos legitimamente pelo
povo, tivemos nossos mandatos usurpados pela ditadura militar, que feriu, assim, nossa dignidade e nossos direitos de cidadãos. Por via de consequência,
esta Casa, que legitimamente representamos, foi, por
igual, atingida na sua dignidade e na sua independência. Portanto, mais que uma homenagem, este é um
ato de reparação política, moral e histórica. É um ato
sobretudo de justiça.
Vivemos, no Plenário que ora ocupamos na condição de homenageados, momentos históricos memoráveis: o duro embate entre os representantes da
Oposição, que denunciavam os desmandos do regime
militar, e os governistas que o apoiavam; a defesa intransigente dos interesses nacionais, ameaçados por
políticas entreguistas; a luta permanente e diária em
favor da recomposição das instituições democráticas;
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a defesa dos direitos fundamentais do povo brasileiro,
constantemente desrespeitados. Estes eram temas,
entre outros, que mobilizavam e inspiravam a atuação
parlamentar.
O relato desses fatos vem confirmar que a Câmara dos Deputados tem urna história de relevantes
serviços prestados ao País, bem como tem sido responsável por avanços notáveis da sociedade brasileira,
desmentindo, assim, aqueles que insistem somente
em denegri-la.
Neste momento tão especial para todos nós, peço
permissão para lembrar a participação ativa, militante
e decisiva das mulheres na luta contra o regime de
exceção e na construção de uma sociedade livre e
verdadeiramente democrática. (Palmas.)
Muitas pagaram com a própria vida a fidelidade
aos seus ideais. Outras tantas foram vítimas de violenta repressão e outras mais sofreram a morte ou o
desaparecimento de filhos, maridos, companheiros,
pais e irmãos. Mesmo assim, não renunciaram às suas
convicções e prosseguiram dando contribuição valiosa
à causa da democracia e da liberdade.
Cabe ressaltar que a opressão, o obscurantismo,
que se abateram sobre a Nação brasileira durante o
regime militar, causando grandes sofrimentos ao povo
brasileiro e humilhação internacional para o País, não
conseguiram sufocar nossa consciência cívica. Bem
ao contrário. E esta solenidade é um exemplo do que
afirmo. Pedagogicamente, está a sinalizar que o povo
brasileiro, no seu processo de amadurecimento político e social, repudia, e continuará repudiando, sempre,
com mais veemência e convicção, a violência política
e social, a injustiça e o desrespeito aos direitos humanos. (Palmas.)
Demos todos nós a nossa contribuição à história
do País. E queremos reafirmar, aqui e agora, nosso
compromisso em continuar buscando o aprimoramento
e a consolidação da democracia brasileira, uma democracia que não seja apenas formal e linear, mas substantiva, transparente, honrada, fundada na igualdade,
na justiça e na liberdade para todos, indistintamente,
sem discriminação, sem exclusão e capaz de proporcionar felicidade ao povo brasileiro.
Por fim, queremos estender esta homenagem
ao grande brasileiro que eternizou esta cidade monumento, o arquiteto Oscar Niemeyer. Os Deputados
homenageados que aqui se encontram e a grande
maioria dos companheiros que já partiu constituímos
173 pedras do edifício da democracia e da liberdade,
eterno como as obras de Oscar Niemeyer.
Muito obrigada a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Obrigado, Deputada Lígia Doutel de Andrade.
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O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Passamos agora ao tempo destinado às Lideranças das
bancadas.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo
Teixeira, pela Liderança do PT.
Nós vamos conceder 3 minutos para cada orador.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu quero cumprimentar as senhoras e os senhores e
dizer que neste ato nós estamos escrevendo um capítulo da história do nosso País.
Nós queremos, em nome do Partido dos Trabalhadores, homenagear as ex‑Deputadas e os ex-Deputados cassados, os seus familiares, e dizer da
nossa enorme gratidão pelo trabalho que fizeram de
levante, de rebelião contra a ditadura militar que aqui
se instalou em 31 de março de 1964.
Depois desta cerimônia, nós vamos ter a inauguração do Espaço Rubens Paiva. E Vera Paiva, na impossibilidade de estar aqui, pediu-me que representasse
a família Paiva, os seus amigos, amigos de Rubens
Paiva, o ex-Deputado Plínio de Arruda Sampaio e o
ex-Deputado Almino Afonso, que aqui estão presentes.
Fazemos a nossa homenagem a esses lutadores, que
nos possibilitaram, com sua indignação, construir uma
democracia no Brasil.
Srs. Deputados cassados, Sras. Deputadas cassadas, a ditadura militar lhes cassou esta tribuna, mas
não pôde lhes cassar a voz que, nas ruas deste Brasil,
pudesse levantar o povo brasileiro contra a ditadura
militar. A ditadura militar lhes cassou o mandato, mas
não pôde lhes cassar a cidadania que pudesse colocar
fermento junto à massa do povo brasileiro para construção da democracia.
De alguns a ditadura militar cassou a vida, retirou-lhes a vida, mas não pôde cassar os seus sonhos. A
voz que tinham nesta tribuna, a voz que possibilitou a
organização junto ao povo brasileiro, a vida e os sonhos desses que se rebelaram em 1964 e foram cassados nos possibilitaram uma democracia plena aqui
em nosso País.
Ainda que tenhamos muito a fazer para diminuir
as desigualdades sociais, para garantir a participação
direta do nosso povo num processo de reforma política, os sonhos, a voz, o compromisso e a coragem dos
senhores e das senhoras possibilitam uma mudança
em curso neste País, para que nós transformemos o
Brasil num país mais justo.
Por isso, para encerrar a minha fala, quero prestar a nossa homenagem, mas antes de tudo o nosso
agradecimento, porque através da coragem, do compromisso, do significado da vida de V.Exas., é que hoje
nós podemos cultivar com o povo brasileiro o sonho e
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a construção de uma sociedade mais justa, que possibilita a todos desfrutar dos resultados da riqueza e
construir a sociedade dos nossos sonhos. O nosso
muito obrigado e a homenagem do Partido dos Trabalhadores. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Obrigado, Deputado Paulo Teixeira, representando aqui a
bancada do Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Concedo a palavra ao Deputado Henrique Eduardo Alves,
pela Liderança do PMDB.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
– RNº Sem revisão do orador.) – Meus senhores, minhas senhoras, Presidente desta sessão, Deputado
Domingos Dutra, Deputada Lígia de Andrade, que nos
emocionou a todos aqui, Procurador Fonteles, Ministra Maria do Rosário, Líder Vieira da Cunha, minha
homenagem toda especial àquela que idealizou esta
sessão, Deputada Luiza Erundina.
Sras. e Srs. Parlamentares, todos hão de imaginar, neste momento, Deputado Gastone, a minha
emoção. Recebo aqui este diploma, em nome do meu
pai, cassado há 43 anos, em fevereiro de 1969, no
auge da sua carreira política, no seu maior momento de vida pública. E a Revolução que assim fez não
se contentou apenas em cassá-lo, o que hoje aqui se
resgata, mas cassar também seus irmãos políticos,
todos eleitos pelo voto popular. Não adiantava cassar
Aluízio e deixar Agnelo e Garibaldi, era para destruir
mesmo, de uma vez por todas, aqueles que teimavam
em ser intérpretes desassombrados da vontade e do
sentimento popular.
É com esta emoção que eu venho aqui dizer a
esta Casa que esse painel, Deputada Erundina, que
vejo aqui nesta tarde e noite, quantas vezes, desde
1971, Deputado Milton Reis, eu me defrontei com este
painel, na ansiedade de ver muitas vezes o seu resultado, ora de frustração, ora de alegria, por vitórias ou
derrotas da democracia deste Parlamento. Mas hoje
este painel que vejo aqui e com ele me defronto não é
dos Deputados do Parlamento de hoje, mas certamente
é um dos painéis mais respeitados, mais importantes,
mais simbolicamente verdadeiros da história deste
Parlamento. (Palmas.)
Aqui hoje, com este painel, não estamos aprovando obras de cimento e cal; não estamos aprovando
sequer reajustes salariais justos para o servidor público;
não estamos aprovando aqui propostas do nosso Governo, com a participação leal da Oposição, em nome
do povo brasileiro. Não é isso. Mas este painel se reveste, certamente... Com esses meus 42 anos nesta
Casa, 11 mandatos consecutivos, de 1970 até hoje,
eu posso afirmar – como quem viveu essa história,
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como quem sentiu esse drama, como quem resistiu a
tudo e aqui chegou inteiro – que este é um dos painéis
mais importantes, porque reconstrói, porque constrói,
porque faz, porque refaz a dignidade, a vida pública, a
altivez, a honra, a coerência e a coragem de homens
e mulheres da vida pública brasileira.
É, portanto, com esse sentimento que eu quero
aqui agradecer a iniciativa desta Casa, em nome da
minha família, do meu Estado do Rio Grande do Norte
e do meu povo.
Finalizo dizendo que, ao longo desse tempo, eu
aprendi muitas lições.
(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Vou encerrar, Sr. Presidente.
Eu aprendi muitas lições, Deputado Plínio, aqui
presente. Uma delas, que não esqueço nem quero
esquecer, é que os fracos, quando se vestem de fortes para esconder suas fraquezas, na violência, na
agressão, no desrespeito, é esta Casa sempre o seu
instrumento e o seu objeto. É esta Casa sempre visada,
porque certamente indefesa, transparente, verdadeira,
com os seus erros, acertos, qualidades, fragilidades
e virtudes. Vivi tudo isso, mas não adianta, nem aos
fracos de ontem que se revestiam de fortes que não
eram, nem a qualquer outro tipo que por esta Casa
queira se confrontar ou defrontar, ou desrespeitar. Não
adianta, porque aqui, nessas cadeiras, nesses microfones, neste ar que se respira, está o sentimento mais
legítimo da coragem, da dignidade, da brasilidade, da
verdade, do sentimento do povo brasileiro.
Por isso, quanto mais fazem, quanto mais agridem, quanto mais desrespeitam, quanto mais violentam, mais esta Casa resiste. Se já resistiu até hoje, se
Deus quiser, vai resistir muito mais, até o grito de afirmação em nome da democracia e do povo brasileiro.
Muito obrigado, em nome do meu pai, da minha
família e do meu Estado, Rio Grande do Norte. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Obrigado, Deputado Henrique Eduardo Alves, representante
da bancada do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Concedo a palavra ao Deputado Vieira da Cunha, pelo PDT.
O SR. VIEIRA DA CUNHA (PDT – RS. Sem revisão do orador.) – Prezado Presidente da Comissão
de Direitos Humanos desta Casa, Deputado Domingos
Dutra, colegas Deputados, homenageados e familiares,
as minhas primeiras palavras não poderiam ser outras
que não de cumprimentos à nossa colega Deputada
Luiza Erundina, pela oportuna e feliz iniciativa.
Parabéns, Deputada Luiza Erundina.
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É com satisfação que nós do Partido Democrático
Trabalhista participamos desta sessão solene. Mais do
que fazer justiça, este gesto resgata parte fundamental
da memória nacional, tornando públicos para toda a
sociedade os erros e as violências cometidos pelo regime militar, contra a liberdade e a ordem democrática.
A instalação da Comissão Nacional da Verdade foi
acontecimento de maior importância, pois, por meio de
seus atos, finalmente a sociedade brasileira conhecerá
os verdadeiros fatos que ficaram encobertos desde o
golpe militar de 1964.
Não se trata de revanchismo, mas de ação que
brota do compromisso com a verdade. Ao encarar as
arbitrariedades cometidas pelo regime militar, ao tomar
consciência das violências cometidas pela ditadura,
as crianças e os adolescentes brasileiros, que não viveram aquela época, serão capazes de reconhecer e
valorizar o valor supremo da democracia. E fala aqui
alguém que, naquela época, tinha 4 anos de idade.
A descrição dos males causados pela ditadura
ensinará a todos os brasileiros os motivos pelos quais
devemos defender a liberdade de imprensa, o equilíbrio
entre os Poderes da República, as eleições livres e todos os requisitos formais para o pleno funcionamento
do regime democrático.
A devolução simbólica dos mandatos de Deputados Federais cassados pela ditadura é gesto que
resgata a dignidade desses mandatos e deste próprio
Parlamento, violentado por atos de exceção, utilizados
como artifício para manter um poder político conquistado de forma ilegítima.
É certo que a devolução simbólica dos mandatos
não tem o poder de corrigir todos os males causados
aos Parlamentares, às suas famílias, à sociedade, mas
reafirma esta Casa como guardiã da liberdade.
Cumprimento cada um dos cassados, pela sua
coerência, pelo seu patriotismo. Os que já partiram – e
me permitam lembrar o meu Líder Leonel Brizola – e
os que aqui estão. Uma saudação especial eu quero
fazer ao meu conterrâneo Ney Ortiz Borges, a quem
tive há pouco a honra de entregar o diploma. Com 88
anos de idade, exerce plenamente os seus direitos de
cidadão, militando ativamente nos quadros do nosso
partido, o Partido Democrático Trabalhista.
A propósito, minha companheira Lígia Doutel de
Andrade, vejo na relação dos cassados o nome de
dezenas de Parlamentares do velho PTB.
Tive a honra de entregar também o diploma ao
Deputado Leo, aqui presente. Obrigado pelo privilégio, Leo.
São dezenas os Deputados do velho e autêntico PTB – exatamente pelos compromissos que tinha
e até hoje tem o verdadeiro trabalhismo, com a causa
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da soberania nacional e com as chamadas reformas
de base.
Aliás, por falar em reformas de base, hoje, 6 de
dezembro, é a data em que morreu no exílio o grande
Presidente João Goulart, também vítima da ditadura
militar. Morreu no exílio, proibido de pisar no solo da
Pátria que ele tanto amava. (Palmas.)
Parabéns, Sras. e Srs. Parlamentares cassados.
Familiares dos que já partiram, tenho certeza
do orgulho de vocês, do orgulho de um filho, de uma
filha, da esposa, do marido, do irmão, da irmã, de um
parente de verdadeiros heróis da democracia. Vocês tiveram muita coragem, vocês sofreram injustiça,
mas não foi em vão. Do sofrimento e da injustiça dos
cassados vem o concreto que garante a solidez dos
alicerces da democracia brasileira no nosso País, a
democracia que se fortalece exatamente a partir das
vivências históricas desses, repito, verdadeiros heróis
da nossa democracia.
Finalizo dizendo: não se esqueçam daqueles
tempos, até para que nunca mais aconteçam.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Obrigado, Deputado Vieira da Cunha, que falou pelo PDT.
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Concedo a palavra ao Deputado Paes Landim, pela Bancada do PTB.
O SR. PAES LANDIM (PTB – PI. Com revisão
do orador.) – Exmo. Sr. Presidente desta sessão, Deputado Domingos Dutra; Exma. Sra. colega Deputada
Luiza Erundina, autora do requerimento desta justa
homenagem aos que sofreram restrições injustas ao
longo da vida pública; senhora viúva do Deputado
Doutel de Andrade, que foi uma das figuras mais fascinantes do Partido Trabalhista Brasileiro, aquele Partido Trabalhista Brasileiro que teve o maior número de
mandatos cassados e direitos políticos suspensos;
eminente ex-Procurador‑Geral da República, Coordenador da Comissão Nacional da Verdade, este bravo
homem do Ministério Público Federal, Cláudio Lemos
Fonteles; Sra. Ministra de Estado da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a nossa eminente colega Maria do Rosário Nunes; minhas
senhoras, meus senhores, eu quero, em nome do
meu partido, prestar uma saudação especial ao PTB
histórico, o PTB criado por Getúlio Vargas, em 1945,
com as ideias de Marcondes Filho, Alberto Pasqualini,
Segadas Viana. É esse PTB histórico que nós viemos
aqui homenagear e representar.
Quero saudar o PTB histórico na figura deste
grande e bravo orador, Almino Affonso, que tem uma
velha tradição de luta em favor das causas democráticas. (Palmas.)
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Almino Affonso herdou o caráter e a cultura do
seu avô, Constituinte da fundação da República. Na
noite da deposição do Presidente João Goulart, talvez
tenha feito o discurso mais veemente e corajoso de
protesto nesta Casa. Exatamente o Almino Affonso, a
quem presto aqui minha homenagem
Desejo homenagear também outros bravos Deputados do PTB que eu tive o privilégio de conhecer,
como Ivete Vargas, Fernando Santanna, de quem tive
a honra de ser amigo, a figura humana de Bocayuva
Cunha, e esse bravo pernambucano, Deputado pelo Rio
de Janeiro, participei da sua campanha para Governador do Rio de Janeiro, que foi Sérgio Magalhães, irmão
de Agamenon Magalhães, um dos fundadores do PTB.
Enfim, o PTB foi o partido histórico que mais
sofreu consequências no regime autoritário, a partir
do seu próprio grande líder que foi o Presidente João
Goulart e do Governador Leonel Brizola.
Mas quero dizer que a eminente Deputada Luiza
Erundina teve uma iniciativa da maior importância histórica, que deveria ser seguida pelos demais Poderes.
Saúdo aqui o bravo Deputado Plínio de Arruda
Sampaio. (Palmas.)
Desculpe‑me, Deputado. Foi uma falha minha
não o ter saudado antes. Nós divergimos muito no
decorrer dos debates da Constituinte, o que é normal,
nas discussões sobre o Poder Judiciário. Mas tenho
o maior respeito e admiração por sua coragem, coerência e bela história de vida pública. Quero aproveitar
a oportunidade para lhe reiterar a minha admiração
neste momento.
Mas queria dizer que a iniciativa do porte da Deputada Luiza Erundina deveria ser seguida por outros
Poderes.
A própria Suprema Corte perdeu homens do nível de Evandro Lins e Silva e do grande Hermes Lima,
ambos Ministros no Governo do Presidente João Goulart, e o grande Victor Nunes Leal, uma das maiores
figuras da história da nossa Suprema Corte.
O próprio Poder Executivo deveria também resgatar a memória dos Presidentes vítimas do arbítrio,
como é o caso de João Goulart, Juscelino Kubitschek
e Jânio Quadros.
Quero também destacar uma figura humana que
eu nunca pude deixar de admirar, e que me parece
esquecida hoje, que foi Niomar Moniz Sodré. Eu era
estudante no Rio de Janeiro, e o Correio da Manhã, no
primeiro instante preocupado com a radicalização política da época, em determinado momento disse: “Basta”.
Na primeira semana após a deposição do Presidente Goulart, já advertia que a Nação não poderia
aceitar o regime que estava ali se perpetrando, sob
a égide do ato institucional de abril de 1964. Niomar
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Moniz Sodré foi a maior vítima do meio jornalístico,
não só porque teve seus direitos políticos suspensos,
bem como confiscados seus bens, mas também porque um dos mais belos jornais deste País, o Correio
da Manhã, que toda a minha geração adorava ler todo
dia pela manhã, foi destruído.
Permita-me, Sr. Presidente, para concluir, prestar
um tributo a uma figura do meu Estado, o único Parlamentar do meu Estado que foi cassado, em 1969,
a figura do bravo, do saudoso Deputado Chagas Rodrigues. Ele foi Governador do meu Estado, Deputado Federal e, posteriormente, Senador da República.
Chagas Rodrigues estudou em Recife e, depois, em
São Paulo, onde se abeberou dos ideais de rebeldia
da mocidade acadêmica das duas academias.
A Parnaíba vivia seu último momento de um grande ciclo de riqueza, e depois entrou em decadência. E
tinha um belo movimento sindical.
Chagas Rodrigues era filho de pai rico, Poncion
Rodrigues, e tinha sogro rico, José Moraes Correia,
dois grandes empreendedores tipicamente piauienses
na história da riqueza da Parnaíba. Chagas Rodrigues,
sensível ao drama dos trabalhadores, foi o grande porta-voz do movimento sindical do Piauí. Foi Governador
de Estado. Foi um grande aliado de João Goulart aqui
na Câmara. Fez vários discursos veementes contra a
deposição de Goulart, em 1964, e protestos vibrantes
contra o AI-5.
Eu queria prestar esta saudosa homenagem a
esse bravo piauiense, vítima dos atos arbitrários, cuja
memória histórica a Câmara dos Deputados tenta
resgatar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Quero
fazer um apelo aos quatro últimos oradores. Temos ainda uma série de atividades integrantes desta sessão
solene, e faço um apelo para que V.Exas. se limitem
aos 3 minutos, a fim de que possamos avançar.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Chico
Lopes, representante do PCdoB.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero começar homenageando a Deputada Luiza
Erundina. Por quê? Porque S.Exa. é uma vigilante da
democracia e está preocupada com o que aconteceu
no nosso País, com a lentidão da cobrança daqueles
que praticaram não só excessos, mas também um total desrespeito humano e à democracia.
Eu não consigo, assim como a Deputada Luiza
Erundina, ver torturador dizer que matou, que fez isso
e aquilo, e nada lhe acontecer. Já foi provado que generais participaram em várias coisas, e não podemos
conceber que continuem impunes.
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Por isso, o Presidente da Comissão da Verdade,
que não está aqui – constará na ata – deve acelerar
mais um pouco e dar tranquilidade a nós que militamos nessa área.
E por meio do sacrifício de muitos que foram
cassados e estão sendo restabelecidos, por meio do
sacrifício de muitos que morreram com arma nas mãos
para defender este País, é que chegamos a ter um operário no poder. Não foi por obra e graça da bondade da
elite deste País que aceitou um nordestino candidato
a Presidente da República. Não foi dádiva de ter uma
primeira mulher política que foi para a luta ser a Presidente da República. Não foi dádiva, foi o confronto
político de ideias e a coragem que as organizações,
os partidos, tiveram para fazer.
Portanto, nós devemos ser vigilantes, nós devemos continuar. Porque a democracia no País é tênue.
Ontem ela procurava os quartéis, hoje, ela está procurando outros caminhos. Se não tivermos coragem
de ser vigilantes, poderemos ter algumas surpresas. A
democracia no Brasil precisa ser fortalecida. Nós, do
PCdoB – somos os que mais se interessam e brigam
pela democracia.
Em nome do Partido Comunista do Brasil quero
parabenizar todos os companheiros dos direitos humanos, como o nosso Presidente, e todos os que proporcionaram este encontro da Câmara com ela mesma.
Quero ser um daqueles soldados, Deputada Erundina.
Nós não vamos parar. Hoje, nós avançamos mais
uma página, mas o livro ainda não chegou ao final,
não está concluído.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Obrigado, Deputado Chico Lopes.
O SR. PRESIDENTE (Domingos Dutra) – Concedo a palavra ao Deputado Roberto Freire, representando a bancada do PPS.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP. Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Deputada Lígia
Doutel de Andrade, Deputada Luiza Erundina, meus
senhores e minhas senhoras, Deputados e Deputadas,
um pouco de testemunho. Era membro da juventude
do Partido Comunista Brasileiro, em Recife, e em 1º
de abril – porque lá foi no dia 1º de abril – cercou-se
o palácio e cassou-se o primeiro Governador dos Estados brasileiros, Miguel Arraes.
E, com o PCB, começamos a acompanhar a luta
e vinculávamos as primeiras cassações, e me recordo bem disso. Está presente aqui o nosso camarada
Marco Antonio Coelho, que era membro do Partido Comunista Brasileiro e foi cassado juntamente com outro
nosso representante, Fernando Santana, na primeira
leva de Deputados.
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Não eram do PCB, formalmente, eram militantes. Formalmente em qualquer outro partido, porque,
mesmo em regime democrático, nós já sofríamos as
nossas restrições.
É interessante esse processo e este momento
que nós estamos vivendo, porque agora se reconhece que a luta política desenvolvida no Parlamento pelo
MDB e pelas massas populares deste País foi o que
derrotou a ditadura. Não foi nenhum outro caminho. Foi
essa luta, representada por esses que hoje retomam
simbolicamente o seu mandato, que aqui resistiram,
e aqui eu acompanhei muitos desses. Depois veio
Gastone Righi, recordo-me de que, naquela época,
militante do Partido Comunista Brasileiro, eleito pelo
PTB – e muitos outros. Recentemente faleceu um que
poderia estar aqui também presente, o companheiro
Marcelo Gato.
Não quero falar apenas dos comunistas, porque
sofreram todos os democratas. É importante apenas dizer que a luta de vocês tem, para todos nós democratas,
uma representação ainda muito maior. Constituinte que
fui, temos um artigo na Constituição – estou querendo
fazer uma certa polêmica, Sr. Presidente, não posso
deixar de fazê-lo; como Constituinte, Plínio de Arruda
Sampaio, Gastone, que aqui estiveram, nós colocamos
na Constituição um artigo: que Parlamentar só pode
ser cassado pelo Parlamento. Exatamente como uma
resposta, tentamos, durante a Constituinte, não olhar
para trás, tentar ver o futuro, mas de vez em quando
não conseguíamos. E iríamos fazer alguns acertos de
contas. Esse foi um deles.
Está aí a Constituição dizendo que Parlamentares, Deputado e Senador, só podem ser cassados pela
Casa, a Câmara ou o Senado. Nós precisamos estar
atentos em relação a isso, porque já existem Parlamentares que não podem continuar sendo Parlamentares,
porque já foram condenados por crime comum, já têm
pena definida, perderam direito político, e esta Casa vai
ter que se pronunciar sobre isso, não será o Supremo.
Mas esta Casa tem que entender que não pode
gerar impasses institucionais no regime democrático.
E vocês são a lembrança daquilo que nós colocamos
não para confrontar a democracia, mas para melhor
expressá-la, como vocês, hoje, simbolicamente, Deputados, estão expressando. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Roberto Freire,
o Sr. Domingos Dutra, § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Sra. Luiza Erundina, § 2°
do art. 18 do Regimento Interno.
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A SRA. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – Convidamos o Deputado Ivan Valente. É o penúltimo inscrito, aqui, para falar.
Ivan Valente, do PSOL – Partido Socialismo e
Liberdade.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão
do orador.) – Eu queria que a Luiza Erundina viesse
para o PSOL – todo mundo é testemunha, não é, Plínio? (Risos.)
Bem, em primeiro lugar, eu queria parabenizar os
companheiros da Mesa, particularmente Luiza Erundina, Domingos Dutra, e cumprimentar a ex-Deputada Lígia Doutel de Andrade, e dizer da simbologia deste fato.
Nós estamos há muito tempo falando em virar
páginas da história. Eu acho que hoje nós damos um
passo importante nessa direção. A devolução dos mandatos àqueles que foram eleitos pelo povo brasileiro,
cassados pela ditadura militar do Golpe de 64 – não
é a Revolução de 64, é o Golpe de 64 – é, depois de
mais de 40 anos, pelo menos um passo adiante. Por
isso a Câmara dos Deputados hoje faz o papel que
ela deve ter: representar o povo brasileiro. Por isso, é
importante, Luiza, que esse ato se dê com a simbologia que ele tem.
Mas quero dizer a todos os ex-Deputados que foram cassados, àqueles que já partiram e àqueles que
nos prestigiam aqui hoje, que, mais do que isso, que é
a resposta aos nossos mandatos, nós devemos, aí sim,
continuar a luta para rever a Lei da Anistia. Assassinatos, desaparecimentos, tortura, não podem continuar
impunes, e vai continuar essa ferida histórica enquanto
nós não conseguirmos virar essa página da história.
E digo isso num momento em que o nosso país
vizinho, a Argentina, está julgando os voos da morte.
Vários daqueles que atentaram contra a vida dos resistentes da liberdade estão sendo condenados no
Chile, na Argentina e no Uruguai.
Portanto, aqui nós precisamos avançar mais e resgatar homens que tombaram, inclusive Parlamentares,
homens e mulheres brasileiras lutadoras sociais, lutadoras pelo socialismo, pela igualdade social no nosso
País. E me refiro fundamentalmente ao ex-Deputado
Rubens Paiva, a quem homenageio nesta ocasião
– porque agora nós temos uma prova concreta—, e
também a João Carlos Batista, assassinado em 1988
pelas balas do latifúndio e até hoje não resgatado, não
resgatado o mandato. Foi assassinado em 1988 pelas
balas do latifúndio.
Por isso, nós queríamos dizer, Sras. e Srs. Deputados e todos aqui presentes, que este momento para
a Câmara dos Deputados é histórico.
Quero, em nome do nosso querido amigo, companheiro e camarada Plínio de Arruda Sampaio, ho-
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menagear todos aqueles que receberam hoje os seus
mandatos de volta. Vocês merecem, vocês serviram
com dignidade ao povo brasileiro!
E quero terminar a minha fala representando aqui
o meu querido Líder, Chico Alencar, que não pôde estar
presente aqui hoje, mas deixa como registro para os
Anais desta Casa, nesta justa devolução dos mandatos, um texto, uma carta à Deputada Luiza Erundina.
Leio, portanto, o final da sua carta, que diz que
cabe muito bem a todos nós emoldurar esta tocante
sessão com os versos de Aldir Blanc e João Bosco,
na canção em homenagem ao Almirante Negro, João
Cândido, líder da Revolta contra a Chibata: “Glória a
todas as lutas inglórias / que através da nossa história
/ não esquecemos jamais!”.
Viva a liberdade! Viva a luta pelo socialismo e
pela igualdade social, pelas transformações sociais
deste Brasil ainda injusto!
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – Obrigada, Deputado.
A SRA. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – Chamo
agora a última Parlamentar inscrita, Rosinha da Adefal,
para fazer o seu pronunciamento. (Pausa.)
Parece que a Deputada já não está mais presente.
Então, concluída a parte dos discursos dos representantes de partidos com assento nesta Casa, nós
vamos já encerrando os trabalhos, agradecendo mais
uma vez a presença de todos e todas, agradecendo a
assessoria da Comissão de Direitos Humanos, as assessorias das nossas bancadas, da minha bancada,
a assessoria da Liderança do meu partido, que deram
uma contribuição fundamental à preparação deste evento, também ao Cerimonial, enfim, a todos os órgãos
técnicos da Casa, que foram de uma dedicação e de
uma competência extraordinária, a quem devemos o
brilho e o resultado de qualidade deste grande evento,
que tem um simbolismo político enorme. E, com isso, a
gente se anima a continuar a luta na busca da verdade,
no resgate da memória e no cumprimento de justiça
de transição às vítimas da ditadura militar.
Nada mais havendo a tratar, convido a todos para
abertura da exposição sobre aquele período e para o
descerramento do quadro de Elifas Andreato, trazendo
imagens dramáticas das agressões e das violências
do regime militar contra cidadãos e cidadãs brasileiros.
Também está havendo a distribuição de um documentário por parte do Departamento de Taquigrafia da
Casa, que traz discursos dos Srs. Deputados, outros
momentos vividos e celebrações feitas por esta Casa,
como o vídeo da sessão solene em homenagem aos
10 anos da Lei da Anistia, o vídeo da sessão solene
em homenagem aos 16 anos da Lei da Anistia, o vídeo
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da sessão solene em homenagem aos 20 anos da Lei
da Anistia e o vídeo da sessão solene em homenagem
aos 30 anos da Lei da Anistia, realizada no dia 30 de
agosto de 2009.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE.
Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os avanços na área
social não param em nosso País. O Programa Brasil
Carinhoso, que já retirava da extrema pobreza mais de
9 milhões de pessoas, passa a alcançar mais 7 milhões
e 300 mil brasileirinhos, com a ampliação anunciada
na semana passada. O Brasil Carinhoso faz parte do
Plano Brasil Sem Miséria, programa de transferência
de renda que conseguiu em pouco tempo um resultado
surpreendente: retirou mais de 34 milhões de pessoas
da situação de miséria. Antes do Plano, o nosso País
tinha 36 milhões de cidadãos nessa situação. Hoje, são
cerca de 2,6 milhões, número que deve ser reduzido a
zero, se Deus quiser, em pouquíssimo tempo.
O objetivo do Brasil Carinhoso, lançado em maio
deste ano, é beneficiar famílias extremamente pobres
com filhos de até 6 anos de idade. Agora, passará a
atender também as famílias com crianças e jovens de
7 a 15 anos, retirando todos os seus integrantes da
situação de miséria, ou seja, aqueles que vivem com
menos de 70 reais por mês. O total de crianças e jovens de até 15 anos atendidos aumenta de 5,1 milhões
para 8,1 milhões com essa mudança.
Claro que mais recursos terão de ser investidos.
A previsão de investimento anual no Brasil Carinhoso
era de 2,2 bilhões de reais em sua primeira fase. Agora, passará para quase 4 bilhões já a partir do dia 10
de dezembro, quando esses novos jovens começam
a ser beneficiados.
Como médico, sou um entusiasta desse Programa, porque ele contempla também a assistência
à saúde, principalmente a preventiva. Entre as ações
da primeira fase do Brasil Carinhoso, o Ministério da
Saúde expandiu a distribuição de doses de vitamina
A para crianças entre 6 meses e 5 anos. De junho a
outubro, 2,9 milhões de crianças dessa faixa etária receberam a medicação. A deficiência dessa vitamina,
que acomete 20% das crianças menores de 5 anos,
quando severa, provoca deficiência visual, a cegueira
noturna, aumenta o risco de mortalidade. Nesse mesmo período, 1,4 milhão de crianças receberam sulfato
ferroso na rede de Unidades Básicas de Saúde, para
corrigir a anorexia.
A necessidade de ferro das crianças menores
de 24 meses é muito elevada e dificilmente é provida
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apenas por alimentos, o que pode levar à deficiência
de ferro e à anemia, que prejudica o desenvolvimento. Também estão sendo distribuídos gratuitamente,
nas unidades do Aqui Tem Farmácia Popular, medicamentos para asma, que é a segunda maior causa
de internação e óbito de crianças. Ao todo, são 20.374
farmácias privadas conveniadas ao Programa e 554
unidades da rede própria.
Atuando em várias frentes, o Brasil Carinhoso
promove também um aumento na quantidade de vagas para crianças de até 4 anos nas creches públicas
ou conveniadas com o poder público. O Governo Federal oferece estímulo financeiro aos Municípios e ao
Distrito Federal para que isso ocorra. São 50% anuais
a mais sobre os valores destinados por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica, o FUNDEB. Além disso, o Ministério da Educação antecipa os valores do FUNDEB para as vagas
em novas turmas de educação infantil. Outra ação foi
a ampliação de 66% no valor repassado para alimentação escolar de todas as crianças matriculadas em
creches e pré-escolas públicas.
Como se vê, meus caros colegas Parlamentares, é
um programa que atua em várias frentes para realmente
tirar nossas crianças da condição de miséria. E mais: promove oportunidades e perspectiva de um futuro melhor,
pois investe em saúde e educação, os bens mais valiosos
para que uma criança possa se desenvolver bem e se
tornar um adulto saudável, capaz de estudar, trabalhar e
contribuir para que o Brasil seja um país melhor. A decisão
da Presidenta Dilma Rousseff de aumentar o número de
crianças atendidas e as verbas para o Brasil Carinhoso é
bastante acertada e merece todo o nosso apoio.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. BIFFI (PT – MS. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna para comunicar a esta
Casa e aos amigos e amigas que nos acompanham
pela TV e Rádio Câmara a produtiva audiência realizada na semana passada no Ministério da Educação.
Na companhia do Senador Delcídio do Amaral e
dos Reitores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Fábio Edir, e da Universidade Federal da
Grande Dourados, Damião Duque de Farias, solicitei
ao Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, recurso
para tirar do papel o plano de expansão e investimento
estrutural das duas instituições. As obras, Sr. Presidente, são de extrema importância para a ampliação e estruturação das instituições, qualificação dos cursos e
acesso e oportunidade à população ao ensino superior.
Faço questão de destacar que para a UEMS, por
exemplo, as ações de reestruturação visam à construção de um anfiteatro em Dourados; laboratórios e
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salas de aulas nas unidades de Dourados, Aquidauana, Paranaíba, Jardim e Naviraí; cinemateca na unidade de Amambai; ampliação da estrutura física em
Aquidauana; construção e reforma da infraestrutura e
equipamentos em Cassilândia; construção de blocos
de salas de aula e laboratórios em Ivinhema; ampliação de infraestrutura física em Paranaíba; biblioteca
e núcleo jurídico em Naviraí; e um novo auditório para
a unidade de Maracaju.
Já o projeto da UFGD projeta a construção de
uma unidade tecnológica e profissionalizante voltada
para a difusão de conhecimentos práticos na área de
serviços técnicos e para a transferência de conhecimentos tecnológicos na área de processos produtivos.
Acredito seguramente que o Ministro Mercadante
atenderá, de forma integral ou parcial, a demanda apresentada, já que o mesmo analisou detalhadamente os
dois projetos, mostrou-se muito receptivo à consolidação
das ações e solicitou análise orçamentária para a consolidação das obras, que, juntas, somam R$ 32 milhões.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO JORDÃO (PMDB – RJ. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Exma. Sra.
Presidente desta sessão, membros da Mesa Diretora,
demais colegas Deputadas e Deputados, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, imprensa, servidores e população em geral, quero me dirigir
a todos para lamentar profundamente o falecimento
do grande arquiteto do mundo Oscar Niemeyer, venerado em todos os cantos do mundo como o arquiteto
de linhas sinuosas que fazia o que queria do concreto.
Está deixando um legado de mais de 600 obras,
que são consideradas obras de arte. Este gênio da arte
do concreto tinha sempre resposta para tudo, conseguia ver o que ninguém conseguia para desenhar um
projeto novo, via o futuro de sua obra de arte pronta
surpreendendo a todos no resultado final.
Esse carioca de Laranjeiras nunca largou sua
cidade, mesmo com suas idas e vindas por questões
profissionais. Viveu até seus últimos dias na cidade
maravilhosa.
Era um homem bom e justo. Sempre, quando podia, ajudava as pessoas. Niemeyer, sempre que encontrou uma brecha, procurou um caminho que permitisse
convergências entre a preocupação estética e a função
social que tanto o preocupava. Exemplos são muitos
em suas obras. Podemos citar, no Rio de Janeiro, os
CIEPs e o Sambódromo.
Niemeyer, o cidadão do mundo, morreu ontem
no Rio de Janeiro e deixará saudades em todos nós
que venerávamos as suas obras de arte.
Obrigado a todos pela atenção.

42688 Sexta-feira 07

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. HENRIQUE OLIVEIRA (Bloco/PR – AM.
Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna hoje
fazer uma referência ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que foi comemorado no dia 3 de
dezembro e estendemos por toda a semana. Esta é
uma data importante e não pode ser lembrada apenas
neste dia. Todos os dias é tempo de nos conscientizar
e promover a inclusão dessas pessoas que possuem
algum tipo de deficiência física. E nos mobilizar para
defender a dignidade, os direitos e o bem-estar das
pessoas é o mínimo que devemos fazer. Temos também
que aumentar a consciência dos benefícios trazidos
pela integração das pessoas com deficiência em cada
aspecto da vida política, social, econômica e cultural.
Eu mesmo já sugeri, nesta Casa, que cada gabinete
tenha obrigatoriamente ao menos uma pessoa com
deficiência. A ideia é incluir, fazer com que estes tenham uma oportunidade de trabalhar e participar da
vida política do País.
Não podem existir barreiras sociais geradas pelo
preconceito, pela falta de infraestrutura para atender às
dificuldades dos deficientes físicos. Mas, infelizmente,
essas pessoas ainda se deparam com esses dois obstáculos no seu dia a dia. Todos nós sabemos que estas
pessoas são especiais e possuem uma necessidade
especial, pois precisam de tratamentos diferenciados
e especiais para viver com dignidade. No entanto,
muitas vezes isso não acontece, pois o mundo não é
adaptado para essas pessoas, que sofrem muito. Não
basta apenas construir rampinhas nas ruas. É preciso existir leitura em braile para atender os deficientes
visuais; acesso aos ônibus e lugares públicos aos cadeirantes; que a população aprendesse a conversar na
linguagem de libras, para atender os surdos-mudos;
além de planos governamentais voltados para a saúde e reabilitação dessas pessoas, visando amenizar
suas dificuldades bem como capacitá-las para a vida
social, para o exercício da cidadania.
Vamos acordar, nobres colegas! Já passou da
hora de arregaçarmos as mangas e tratar os portadores de necessidades especiais como pessoas normais,
embora tenham algumas limitações. Todas as pessoas são diferentes, assim como a cor dos olhos, dos
cabelos, a cor, enfim. Vamos promover mais políticas
inclusivas e respeitá-los como merecem.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. EDUARDO SCIARRA (PSD – PR. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na sexta-feira passada, participei da última reunião de 2012 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura
Familiar, do Município de São Mateus do Sul, onde se
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definiu, com os membros desse colegiado, a aplicação
do valor de R$ 500 mil, fruto de uma emenda individual
ao Orçamento Geral da União, de minha autoria, para
fornecimento de calcário aos agricultores familiares.
Mais uma vez, pude constatar a relevância e o alcance das emendas individuais, que, nos últimos anos,
infelizmente, têm sido tratadas como fonte de recursos
de importância menor, como se a sua finalidade única
fosse alimentar o clientelismo entre Parlamentares e
suas bases eleitorais.
No caso de São Mateus do Sul, 620 famílias de
pequenos agricultores serão beneficiadas com a entrega de 15 toneladas de calcário para cada uma delas,
num total de 9,3 mil toneladas do produto. A Prefeitura
irá lançar o edital de aquisição do calcário no final de
janeiro, devendo iniciar a distribuição até abril ou maio.
São Mateus do Sul é conhecida como Capital
Nacional do Xisto por ter a economia baseada na
exploração da maior reserva brasileira do mineral. A
pequena agricultura complementa a economia local,
com cerca de 3,5 mil famílias dependendo da lavoura.
As 620 famílias serão selecionadas, pelo Conselho de
Agricultura Familiar, entre as 820 que se cadastraram
previamente.
A aplicação de emendas parlamentares individuais tem sido duramente criticada nos últimos anos,
chegando ao ponto de ocorrerem manifestações de
alguns Deputados Federais em defesa de sua extinção. Não se justifica. Se abusos ou destinações estapafúrdias ocorreram no passado, hoje o Brasil possui
instrumentos institucionais e sociais de fiscalização e
vigilância eficientes e competentes para conter desvios
ou excessos no uso das emendas individuais.
Essa acusação, portanto, perde efeito, uma vez
que a sua aplicação, independente de ser na base
eleitoral ou não do autor da emenda, efetivamente
melhora e transforma a vida das pessoas. Se desvios
ou excessos ocorrerem, temos os instrumentos devidos para a sua apuração e punição. Outra acusação
infundada é o de que as emendas individuais descaracterizam o caráter nacional do Orçamento Geral da
União por atender, via de regra, a pequenos grupos
sociais, normalmente de Municípios menores.
Em resposta, Sr. Presidente, destaco uma das
principais funções constitucionais das emendas individuais. O Orçamento Geral da União vem moldado
pela previsão dos custos administrativos e investimentos priorizados pelo Governo Federal, movimentando
vultosas quantias. A ele, agregam-se neste Congresso Nacional emendas do Relator, as coletivas e as
de bancada, normalmente de altos valores e também
destinadas a grandes obras ou ações públicas. Invaria-
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velmente, com alcance regionalizado ou estadualizado
e de grande repercussão social e econômica.
As emendas individuais não são assim. De fato,
podem até ser consideradas como instrumento de
uma política de varejo. Mas é exatamente essa característica a sua principal virtude. Ao atender pequenas
ações e obras com somas menores, são quase sempre destinadas a pequenos Municípios para projetos
específicos, de menor repercussão, mas de igual importância econômica e social. As emendas individuais
são balizadas para alcançar onde as políticas públicas
do Governo Federal ou as verbas das emendas coletivas e de bancada não alcançam.
É esse o diferencial. Com apenas R$ 500 mil e
em consonância com as diretrizes e necessidades de
um pequeno Município do Paraná, 620 famílias de pequenos agricultores – que quase nunca recebem benefícios diretos do Governo Federal – vão poder melhorar
as suas condições de cultivo por meio de uma técnica
de correção do solo que somente os médios e grandes
produtores têm condições de investir.
E ao contrário da alegação de que dessa forma
se descaracteriza o caráter nacional do Orçamento
Geral da União, as emendas individuais devem por
obrigação ser compatíveis com o Plano Plurianual
elaborado pelo Executivo e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, a chamada LDO.
Nós, Deputados Federais, não criamos novos
programas ou políticas públicas para uso dos recursos
federais. Todas as emendas individuais devem estar
enquadradas nas diretrizes do Governo Federal e da
União. Portanto, não há como descaracterizar o caráter nacional do Orçamento.
Apenas para concluir, um estudo recente, realizado pela USP, comprovou que, de 1996 a 2006, as
emendas individuais dos Parlamentares brasileiros
ocupou tão somente 0,3% do Orçamento Geral da
União. Repito: apenas 0,3%. Quero, com esta reflexão
em plenário, deixar claro que eliminar as emendas individuais não será solução para práticas de malfeitos
ou atos de desvios. Vamos apenas penalizar os pequenos Municípios que, de outra forma, jamais receberiam
recursos para determinados programas ou obras. A
grande maioria desses Municípios só consegue realizar investimentos com recurso ao fundo perdido, como
neste caso, pois as suas receitas correntes cobrem tão
somente a folha de pagamento e o custeio.
Era o que tinha a declarar.
Muito obrigado.
O SR. RICARDO IZAR (PSD – SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estou bastante preocupado
com a possibilidade de o Instituto Brasileiro do Meio
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA realizar a flexibilização da lista de espécies silvestres que poderão ser criadas e vendidas como animais
de estimação, conhecida como Lista PET. Em outras
palavras, com a ampliação daquela lista, o Governo
Federal está incentivando que mais animais silvestres
da fauna brasileira sejam traficados.
A referida lista já era extensa e uma vergonha
para o Brasil. É inadmissível falar em flexibilização ou
ampliação da Lista PET se a própria população mundial,
os organismos internacionais de preservação ambiental e os governos de todos os países lutam por causas
ambientais e deflagram, a todo instante, campanhas
que enfatizam temas importantes como o desenvolvimento sustentável, a reciclagem e o reaproveitamento.
Mesmo que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA tenha
prorrogado o anúncio de uma possível ampliação da
Lista PET, o que nos preocupa é que o assunto não
poderia sequer ser ventilado, sobretudo por um órgão
encarregado de cuidar do nosso ecossistema. A fauna
e a flora nacionais são o nosso maior patrimônio, pois
a sustentabilidade da vida no planeta depende disso.
Fiquei muito triste ao ler a matéria veiculada ontem no jornal Folha de S.Paulo, destacando que 400
tartarugas vivas de espécies ameaçadas de extinção,
entre elas a tartaruga-da-amazônia, tenham sido capturadas por traficantes de animais e colocadas de forma cruel em local improvisado, sem água e alimento,
e algumas delas deixadas de cabeça para baixo.
Além disso, nesta época do ano, as tartarugas
estão em período de desova e botam de 100 a 150
ovos, uma vez por ano, o que mantém em níveis equilibrados a população de tartarugas-da-amazônia. As
investigações apontam que cada animal seria vendido
por R$500,00. Só o lote apreendido pela Polícia Federal poderia render cerca de R$ 400 mil.
No momento em que os agentes federais surpreenderam o grupo de criminosos, 700 ovos já estavam preparados para serem levados da natureza e
havia outros 16 animais mortos em consequência dos
maus-tratos.
Graças à competência da Polícia Federal e do
IBAMA, a maioria dos traficantes foram presos, e os
animais e os ovos devolvidos ao seu habitat natural.
Apenas para ilustrar a minha preocupação sobre
esse importante tema, apresentei vários projetos de
lei, dos quais destaco os seguintes:
O PL 3.710, de 2012, por exemplo, estabelece
pena de reclusão de 1 a 5 anos para o crime de matar,
perseguir, apanhar, caçar animais silvestres.
Já o PL 4.586, de 2012, cria o Selo Nacional
“Brasil sem Maus-Tratos”, que idealiza um mecanismo
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de incentivo para que empresas e institutos busquem
outros métodos e formas de pesquisa científica, os
quais não façam uso de animais em testes de medicamentos e outras substâncias químicas.
O PL 3.142, de 2012, agrava a pena para quem
praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos
ou exóticos.
Portanto, Sr. Presidente, é mais humano e racional contemplar os animais soltos na natureza ao invés
de tê-los em cativeiro. Assim, se o IBAMA fizer a sua
parte em cumprir a legislação em vigor e o Congresso Nacional aprovar projetos de lei que priorizem a
preservação do meio ambiente, certamente todos nós
ganharemos em qualidade de vida.
Como Presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa dos Animais, faço um apelo ao Presidente do IBAMA, Sr. Volney Zanardi, para
que não permite a trágica ampliação da Lista PET e
continue, assim, cumprindo um dos seus papéis de
excelência, que é a preservação da fauna brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, solicitando
a V.Exa. que autorize a veiculação deste pronunciamento nos órgãos de comunicação desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB – MA. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna
para prestar uma justa homenagem a um homem que
muito se dedicou para levar o nome do Brasil mundo
afora e nos deixou nesta quarta-feira. Um homem que
sem sombra de dúvidas deixará uma enorme lacuna.
Falo do mestre da arquitetura Oscar Niemeyer, que
faleceu nesta quarta-feira.
Oscar viveu um século e merece o título de artista universal. Pai fundador da arquitetura moderna,
deu edifícios de referência às cidades que ele amava, centenas de monumentos reconhecidos por todos
nós em Paris, São Paulo, Rio de Janeiro e, claro, em
Brasília, uma obra-prima do planejamento urbano e
da arquitetura moderna.
Niemeyer aplicava na prática a principal função
da arquitetura. Era apaixonado por seu trabalho e estava convencido de que a arquitetura tem que fazer
mais do que belos edifícios. Tem que contribuir para
melhorar a vida na cidade como um todo e incorporar
os valores de inclusão, solidariedade e cooperação.
Expresso minhas sinceras condolências à sua
família, ao povo do Brasil e ao Governo brasileiro por
esta grande perda.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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VII – ENCERRAMENTO
A SRA. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando que haverá Sessão Solene do Congresso Nacional
amanhã, sexta-feira, dia 7 de dezembro, às 14h30min,
no Plenário do Senado Federal, destinada a comemorar os 69 Anos do Movimento dos Focolares.
A SRA. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco
RORAIMA
Jhonatan de Jesus PRB
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Roraima 2
AMAPÁ
Fátima Pelaes PMDB
Luiz Carlos PSDB
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá 3
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB
Dudimar Paxiúba PSDB
José Priante PMDB
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zé Geraldo PT
Total de Pará 5
AMAZONAS
Francisco Praciano PT
Total de AMAZONAS 1
RONDÔNIA
Carlos Magno PP
Marinha Raupp PMDB
Mauro Nazif PSB
Natan Donadon PMDB
Total de Rondônia 4
TOCANTINS
César Halum PSD
Irajá Abreu PSD
Total de Tocantins 2
MARANHÃO
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 3
CEARÁ
Arnon Bezerra PTB
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Chico Lopes PCdoB
Domingos Neto PSB
Total de Ceará 3
PIAUÍ
Marllos Sampaio PMDB
Paes Landim PTB
Total de Piauí 2
RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado DEM
Henrique Eduardo Alves PMDB
Paulo Wagner PV PvPps
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3
PARAÍBA
Nilda Gondim PMDB
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB
Total de Paraíba 3
PERNAMBUCO
Fernando Coelho Filho PSB
José Augusto Maia PTB
Silvio Costa PTB
Vilalba PRB
Total de Pernambuco 4
ALAGOAS
Joaquim Beltrão PMDB
Renan Filho PMDB
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas 3
SERGIPE
Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC
Total de Sergipe 2
BAHIA
Amauri Teixeira PT
Erivelton Santana PSC
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Total de Bahia 5
MINAS GERAIS
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB
Dimas Fabiano PP
Eduardo Azeredo PSDB
George Hilton PRB
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José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB
Leonardo Monteiro PT
Marcus Pestana PSDB
Reginaldo Lopes PT
Total de Minas Gerais 10
ESPÍRITO SANTO
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Total de Espírito Santo 2
RIO DE JANEIRO
Jean Wyllys PSOL
Jorge Bittar PT
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira PDT
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 5
SÃO PAULO
Alexandre Leite DEM
Aline Corrêa PP
Arlindo Chinaglia PT
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Luiza Erundina PSB
Mara Gabrilli PSDB
Paulo Teixeira PT
Ricardo Berzoini PT
Roberto Freire PPS PvPps
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Siraque PT
Total de São Paulo 12
MATO GROSSO
Júlio Campos DEM
Total de Mato Grosso 1
DISTRITO FEDERAL
Reguffe PDT
Total de Distrito Federal 1
GOIÁS
Flávia Morais PDT
Roberto Balestra PP
Thiago Peixoto PSD
Total de Goiás 3
MATO GROSSO DO SUL
Geraldo Resende PMDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul 2
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PARANÁ
Eduardo Sciarra PSD
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB
Zeca Dirceu PT
Total de Paraná 4
SANTA CATARINA
João Pizzolatti PP
Valdir Colatto PMDB
Total de Santa Catarina 2
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TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
Laurez Moreira PSB
Total de Tocantins 2
MARANHÃO
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão 4

RIO GRANDE DO SUL
Assis Melo PCdoB
Bohn Gass PT
Darcísio Perondi PMDB
Fernando Marroni PT
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PP
Marco Maia PT
Osmar Terra PMDB
Total de Rio Grande do Sul 8
Deixam de comparecer os srs.:

CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Balhmann PSB
Edson Silva PSB
Genecias Noronha PMDB
João Ananias PCdoB
José Airton PT
José Linhares PP
Raimundão PMDB
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 9

Partido Bloco

PIAUÍ
RORAIMA

Edio Lopes PMDB
Teresa Surita PMDB
Total de Roraima 2

Hugo Napoleão PSD
Iracema Portella PP
Total de Piauí 2
RIO GRANDE DO NORTE

AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá 2

Fábio Faria PSD
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio Grande do Norte 2
PARAÍBA

PARÁ
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Elcione Barbalho PMDB
Lira Maia DEM
Wladimir Costa PMDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará 5
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Total de Amazonas 1
ACRE
Antônia Lúcia PSC
Flaviano Melo PMDB
Perpétua Almeida PCdoB
Sibá Machado PT
Taumaturgo Lima PT
Total de ACRE 5

Benjamin Maranhão PMDB
Efraim Filho DEM
Romero Rodrigues PSDB
Ruy Carneiro PSDB
Total de Paraíba 4
PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bruno Araújo PSDB
Eduardo da Fonte PP
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
José Chaves PTB
Luciana Santos PCdoB
Pastor Eurico PSB
Pedro Eugênio PT
Sergio Guerra PSDB
Severino Ninho PSB
Total de Pernambuco 11
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ALAGOAS
Rui Palmeira PSDB
Total de Alagoas 1
SERGIPE
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT
Rogério Carvalho PT
Total de Sergipe 3
BAHIA
Acelino Popó PRB
Afonso Florence PT
Alice Portugal PCdoB
Arthur Oliveira Maia PMDB
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Argôlo PP
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Roberto Britto PP
Sérgio Brito PSD
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia 13
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PSD
Antônio Andrade PMDB
Antônio Roberto PV PvPps
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Sávio PSDB
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jô Moraes PCdoB
João Bittar DEM
Mário de Oliveira PSC
Odair Cunha PT
Paulo Piau PMDB
Renzo Braz PP
Toninho Pinheiro PP
Total de Minas Gerais 14
RIO DE JANEIRO
Adrian PMDB
Alexandre Cardoso PSB
Alfredo Sirkis PV PvPps
Arolde de Oliveira PSD
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Chico Alencar PSOL
Dr. Aluizio PV PvPps
Edson Santos PT
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Felipe Bornier PSD
Filipe Pereira PSC
Hugo Leal PSC
Jandira Feghali PCdoB
Liliam Sá PSD
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB
Rodrigo Bethlem PMDB
Sergio Zveiter PSD
Total de Rio de Janeiro 17
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB
Alberto Mourão PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Cândido Vaccarezza PT
Carlinhos Almeida PT
Carlos Sampaio PSDB
Delegado Protógenes PCdoB
Devanir Ribeiro PT
Gabriel Chalita PMDB
Jefferson Campos PSD
Jilmar Tatto PT
Jonas Donizette PSB
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José De Filippi PT
José Mentor PT
Marcelo Aguiar PSD
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB
Pastor Marco Feliciano PSC
Paulo Maluf PP
Penna PV PvPps
Walter Ihoshi PSD
William Dib PSDB
Total de São Paulo 24
DISTRITO FEDERAL
Magela PT
Total de Distrito Federal 1
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Jovair Arantes PTB
Magda Mofatto PTB
Total de Goiás 3
MATO GROSSO DO SUL
Reinaldo Azambuja PSDB
Total de Mato Grosso do Sul 1
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
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André Zacharow PMDB
Angelo Vanhoni PT
Assis do Couto PT
Edmar Arruda PSC
Nelson Padovani PSC
Osmar Serraglio PMDB
Ratinho Junior PSC
Reinhold Stephanes PSD
Total de Paraná 9
SANTA CATARINA
Jorge Boeira PSD
Marco Tebaldi PSDB
Pedro Uczai PT
Total de Santa Catarina 3
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Alceu Moreira PMDB
Manuela D`ávila PCdoB
Marcon PT
Onyx Lorenzoni DEM
Sérgio Moraes PTB
Total de Rio Grande do Sul 6
A SRA. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – Encerro a sessão, convocando Sessão Não Deliberativa de
Debates para amanhã, sexta-feira, dia 7 de dezembro,
às 9 horas.

GRANDE EXPEDIENTE
Oradores:
10h – Mário de Oliveira (PSC – MG)
10h25min – Reinhold Stephanes (PSD – PR)
10h50min – João Paulo Cunha (PT – SP)
11h15min – Sandro Mabel (PMDB – GO)
11h40min – José Guimarães (PT – CE)
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS
EMENDAS
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art.
216, § 1º, do RICD).
Nº 150/12 (Amauri Teixeira) – Altera o art. 16 da Seção II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
para que todo dia vinte de novembro a Presidência da
Câmara seja exercida por um(a) Parlamentar Negra.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
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II. RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2907/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Umbú FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Sobradinho, Estado
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 2967/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Fundação Fraternidade para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 3064/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Radiodifusão e
Cultural de Lagoa do Tocantins a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Lagoa do
Tocantins, Estado do Tocantins.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/12/2012
Nº 199/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Santanense FM Stereo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, no Município de Santana do
Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 205/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Sociedade Rádio Boecy FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Piratini, Estado
do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
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Nº 261/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Rádio Comunitária FM Tio
Hugo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Tio Hugo, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012

Nº 651/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Nova Princesa FM de Pitanga Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, no Município de Pitanga,
Estado do Paraná.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012

Nº 431/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de Comunicação Vale das
Vertentes S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de
Carmo da Mata, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012

Nº 658/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão ao Alô FM – Sociedade Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Serro, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012

Nº 601/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato 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 exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Pau D’arco, Estado do Tocantins.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 610/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Moradores de
Dois Irmãos do Tocantins a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Dois Irmãos
do Tocantins, Estado do Tocantins.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 625/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Pró Cultura de Itapipoca – APROCI a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Itapipoca, Estado do Ceará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 635/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Lageadense – ARCOL a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Chapadão do Lageado,
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012

Nº 660/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Itaunense de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Paraisópolis,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 667/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação de Comunicação e Cultura de
Treviso a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Treviso, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 670/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Sociedade Luiza Távora a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Potengi, Estado do Ceará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 671/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Assistencial e Cultural Baraunense a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 673/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Piên a executar, pelo prazo de dez anos,
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no Município de Piên, Estado do Paraná.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 681/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Amigos Pratense a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13/12/2012
Nº 684/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a permissão outorgada ao Sistema Paranaense
de Comunicação Ltda para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Londrina, Estado do Paraná.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13/12/2012
Nº 687/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Cultural São Judas Tadeu para
executar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, com fins exclusivamente educativos, no Município de Alvorada do Tocantins, Estado do Tocantins.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 688/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Cultural São Judas Tadeu para
executar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, com fins exclusivamente educativos, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 692/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a
Associação de Rádio Difusão Comunitária de Correia Pinto
Voz da Terra FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 696/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Cruz das
Posses a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
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Nº 704/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Rádio Comunitária Ribeira FM a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Darcinópolis, Estado do Tocantins.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 5166/2009 (Jefferson Campos) – Altera a Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, que “dispõe sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras
providências”
Apensados: PL 121/2011 (Jonas Donizette)
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/12/2012
Nº 6508/2009 (Júlio Delgado) – Inclui o art. 94-B à
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para conferir ao Contran
competência para disciplinar a realização de bloqueios,
conforme as diretrizes que estabelece.
ÚLTIMA SESSÃO: 07/12/2012
Nº 855/2011 (Carlos Bezerra) – Altera a Lei nº 9.985,
de 2000, que “regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I,
II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
e dá outras providências”, no que diz respeito à proteção dos sítios espeleológicos do território nacional.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/12/2012
Nº 2095/2011 (Luis Tibé) – Dispõe sobre o monitoramento eletrônico com transmissão pela internet em
estabelecimentos de ensino pré-escolar.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/12/2012
Nº 2224/2011 (Hugo Motta) – Dispõe sobre a oferta
de acesso gratuito à internet no interior de terminais
aeroportuários.
Apensados: PL 2656/2011 (Taumaturgo Lima)
ÚLTIMA SESSÃO: 07/12/2012
Nº 2410/2011 (Taumaturgo Lima) – Acrescenta artigo
à Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que “dispõe
sobre o serviço voluntário e dá outras providências”.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/12/2012
Nº 2771/2011 (Eliseu Padilha) – Altera a Lei nº 9.019, de
30 de março de 1995, que dispõe sobre a aplicação dos
direitos previstos no Acordo Antidumping e no Acordo de
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Subsídios e Direitos Compensatório, e dá outras providências, para dispor sobre produtos de empresas subsidiadas
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/12/2012
Nº 3093/2012 (Dimas Fabiano) – Determina a obrigatoriedade por parte das Construtoras, de instalação de grades
ou redes de proteção nas janelas, sacadas e mezaninos
em edifícios construídos em todo o País, de acordo com
a conviniência ou não do proprietário e que os equipamentos de proteção sejam certificados pelo IMETRO.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/12/2012
2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO – ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART.144 DO RICD)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – Art. 58, § 3º, c/c o
art. 132, §2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇAMENTÁRIA
PROJETO DE LEI
Nº 4545/2008 (Vitor Penido) – Autoriza a criação de
Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET, no
município de Ponte Nova, no Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/12/2012
Nº 4715/2009 (Senado Federal – João Vicente Claudino) – Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Bom
Jesus, no Estado do Piauí.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/12/2012

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

Nº 4745/2009 (Senado Federal – João Vicente Claudino) – Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Picos,
no Estado do Piauí.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/12/2012
ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RICD,
as seguintes proposições:

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 vitimados
pelo fenômeno da estiagem, nas regiões que especifica”.
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS.

PROJETOS DE LEI

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Nº 6.070/2005 (Celso Russomanno) – (SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL) – Altera o Inciso III do
art. 162 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

REUNIÃO COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Nº 6.406/2009 (José Airton Cirilo) – Dispõe sobre a
regulamentação da profissão de comerciário.

LOCAL: Cidade de Laranjal do Jari – Prefeitura local
HORÁRIO: 19h

42698 Sexta-feira 07

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

A – Outro Evento:
Tema: “Relações de trabalho e o impacto social das
demissões da Jari Celulose S/A, nas comunidades do
Vale do Jarí”.
Requerimentos nºs 188/12 – CTASP, de autoria do Deputado Sebastião Bala Rocha com o apoiamento da
Deputada Dalva Figueiredo – 230/12 – CAINDR, de autoria da Deputada Janete Capiberibe com o apoiamento dos Deputados: José Geraldo e Zequinha Marinho.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA
10/12/2012)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 5.319/09 – do Senado Federal
– Aloizio Mercadante – (PLS 184/2003) – que “altera
a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos
Nacionais, e dá outras providências”. (Apensados: PL
2887/2008, PL 1177/2011 e PL 1481/2011)
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 4.280/08 – do Sr. Beto Mansur
– que “dispõe sobre o exercício da atividade e a remuneração do permissionário lotérico, fixa condições
para sua atuação como correspondente bancário, e
dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LUIZ PITIMANº
PROJETO DE LEI Nº 4.595/09 – do Sr. Hugo Leal –
que “altera o inciso XVII do art. 24 e o art.129 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que “institui o Código de Trânsito Brasileiro””. (Apensado: PL 1994/2011)
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
PROJETO DE LEI Nº 6.908/10 – do Sr. Ratinho Junior – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 10.671, de
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15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de
Defesa do Torcedor”.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 7.960/10 – do Sr. Gilmar Machado – que “denomina “Passarela Antônio Luís Carrijo”
a passarela para pedestres sobre a rodovia BR-050,
na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO.
PROJETO DE LEI Nº 662/11 – do Sr. Gilmar Machado – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
desagravando a infração disposta no art. 233, para o
portador da Permissão para Dirigir”.
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA.
PROJETO DE LEI Nº 1.770/11 – do Sr. Vicentinho –
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as montadoras
de veículos utilizarem, na fabricação de seus produtos,
70% de peças produzidas no Brasil”.
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 2.094/11 – do Sr. Gilmar Machado – que “denomina “Passarela Dr. Alfredo Pastori” a
Passagem Inferior (PI) no quilômetro 39,5 da BR-050 no
perímetro urbano que dá acesso ao bairro Novo Horizonte do município de Araguari, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.176/11 – do Sr. Fernando Torres – que “regulamenta a profissão de fotógrafo e dá
outras providências”
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.324/11 – do Sr. Ronaldo Benedet – que “denomina Ponte “Anita Garibaldi” a ponte
que será construída na travessia da Lagoa da Cabeçuda e do Canal Laranjeira da duplicação da BR-101/
Sul, no Município de Laguna – SC”.
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI.
PROJETO DE LEI Nº 2.917/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que
“dispõe sobre as normas básicas aplicáveis às oficinas
mecânicas e estabelecimentos assemelhados”.
RELATOR: Deputado EDSON SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 2.964/11 – do Sr. Gilmar Machado
– que “denomina “Viaduto Antonio Sene Trebeschi” o viaduto a ser instalado no quilômetro 38,7km da BR-050, no
perímetro urbano do município de Araguari, Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado GABRIEL GUIMARÃES.
PROJETO DE LEI Nº 3.841/12 – da Sra. Aline Corrêa –
que “confere ao Município de Caçapava, Estado de São
Paulo, o título de “Capital Nacional do Antigomobilismo””.
RELATORA: Deputada BRUNA FURLANº
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-12-12
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 324/07 – do Sr. Augusto Carvalho – que “institui o Programa Nacional de Qualidade
Ambiental e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA.

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 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 Nercessian – que “altera a Lei nº 662, de 6 de abril de 1949,
que “Declara Feriados Nacionais os Dias 1º de Janeiro, 1º de Maio, 7 de Setembro, 15 de Novembro e 25
de Dezembro”, para incluir a terça-feira de Carnaval
entre os feriados nacionais”.
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA.
PROJETO DE LEI Nº 2.754/11 – do Sr. Luciano Castro – que “altera a denominação da categoria funcional
de Papiloscopista Policial para Perito Papiloscopista”.
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.988/97 – do Sr. Enio Bacci –
que “dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas
e equipamentos 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 alteração do prenome ao maior civil, até a data em que
completar 22 (vinte e dois) anos de idade”.
RELATOR: Deputado JOSÉ NUNES.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-12

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.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 178/11 – do Sr. Eli Correa Filho
– que “altera a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de
1964, a fim de disciplinar o prazo de entrega de imóveis ofertados no mercado de consumo”. (Apensados:
PL 1390/2011 e PL 2606/2011)
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SEMINÁRIO
LOCAL: Associação Comercial do Rio de Janeiro – Rua
da Candelária, 9 – Auditório
HORÁRIO: 09h
A – Seminário:
“Atuação e Desafios das Empresas Juniores e Start-Ups”
Requerimento nº 84/12
Iniciativa: Deputado OTÁVIO LEITE e outros
Convidados:
– FERNANDO PIMENTEL , Ministro de Estado do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; ***
– IVAN CONSTANT, Coordenador de Projetos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae/RJ;
– MARCUS BARÃO, Presidente da Brasil Júnior;
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– MATEUS AGUIAR DOS SANTOS , Presidente da
RioJúnior;
– TIAGO ASEVEDO, Presidente da Circuito Startup ;
– BRUNO FREITAS, Sócio Presidente da Oya Produção e Designer;
– DAUTON JANOTA, Presidente Fundador da Pleimo
do Brasil Ltda.
*** presença não confirmada
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.728/12 – do Sr. Ariosto Holanda – 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 RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

Dezembro de 2012

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA
10/12/2012)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.199/12 – do Sr. João Paulo Lima
– que “”Institui o Programa de Apoio e Incentivo a Novos
Escritores Brasileiros (PAINEB) e dá outras providências.””
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 116/11 – do Sr. Beto Albuquerque – 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 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 permitir 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.

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.

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.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA
10/12/2012)

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA
10/12/2012)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 62/11 – do Sr. Otavio Leite – que
“estabelece a afetação específica do imóvel da União a
que faz referência, para o exclusivo fim de implantação
de aterro sanitário de interesse metropolitano, em atenção ao disposto no Art. 225 da Constituição Federal”.
RELATOR: Deputado ADRIANO.

AVISOS

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 637/11 – do Sr. Carlos Bezerra –
que “altera a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980,
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para incluir o seguro-garantia dentre os instrumentos
de garantia nas ações de execução fiscal”.
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.648/07 – do Senado Federal
– Paulo Paim – (PLS 126/2006) – que “altera a Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia de Tempo do Serviço, e dá outras providências”. (Apensados: PL 3625/2008, PL 4895/2009,
PL 485/2011, PL 2280/2011 e PL 3334/2012)
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 2.144/07 – do Sr. Homero Pereira
– que “cria o Programa de Redistribuição de Alimentos Excedentes e dá outras providências”. (Apensado:
PL 2550/2011)
RELATOR: Deputado REINHOLD STEPHANES.
PROJETO DE LEI Nº 2.479/07 – do Sr. Ivan Valente –
que “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”.
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS.
PROJETO DE LEI Nº 5.631/09 – do Sr. Valdir Colatto
– que “define a Política de Regularização, Incentivo de
Produção e Comercialização de Energia Limpa pelas
Cooperativas Brasileiras”.
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 6.327/09 – do Sr. Carlos Bezerra – que “dispõe sobre a isenção do pagamento da
Taxa Anual por Hectare (TAH) pelas cooperativas de
garimpeiros em operação no país”.
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA.
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PROJETO DE LEI Nº 89/11 – do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF – que “dispõe sobre emolumentos dos
serviços notariais e de registros públicos, no âmbito
do Distrito Federal e dos Territórios, e dá outras providências”
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE.
PROJETO DE LEI Nº 722/11 – do Sr. Jorge Corte Real
– que “estabelece medidas de estímulo ao investimento, altera o art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro
de 2007, e dá outras providências”
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA.
PROJETO DE LEI Nº 1.581/11 – da Sra. Luciana Santos – que “dispõe sobre a instituição e funcionamento
do Fundo Especial do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – FUNPHAN”.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
PROJETO DE LEI Nº 1.788/11 – do Sr. Mendonça Filho – que “dispõe sobre a restrição de financiamento
de operações de concentração econômica pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 1.913/11 – do Sr. Rodrigo Maia
– que “concede isenção do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI) aos pescadores na aquisição de
embarcações para uso em sua atividade profissional”.
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PROJETO DE LEI Nº 2.120/11 – do Sr. Mauro Nazif –
que “fixa os valores das anuidades e multas por violação da ética no âmbito dos Conselhos de Enfermagem
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.250/11 – do Sr. Felipe Bornier
– que “torna obrigatório em todo território nacional a
cobertura de seguro em acidentes pessoais e assistência funerária nas rodovias do país sujeitas à cobrança
de pedágio”.
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO.

PROJETO DE LEI Nº 7.646/10 – do Sr. Júlio Delgado –
que “estabelece a contratação obrigatória de seguro de
responsabilidade civil por danos materiais causados a
terceiros pelos transportadores rodoviários de carga”.
RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO.

PROJETO DE LEI Nº 2.947/11 – do Sr. Domingos Dutra – que “dispõe sobre a anistia de dívidas oriundas
de operações de crédito rural do PRONAF e de dívidas provenientes de operações de Crédito Fundiário
contratadas nos estados atingidos por enchentes no
período de 2009 a 2011”.
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS.

PROJETO DE LEI Nº 7.675/10 – do Poder Executivo
– (MSC 443/2010) – que “dispõe sobre a administração de recursos da República Federativa do Brasil em
contas do Fundo Monetário Internacional”.
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.

PROJETO DE LEI Nº 3.083/12 – do Senado Federal
– Antonio Carlos Valadares – (PLS 72/2010) – que
“altera a Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
para considerar como efetivamente utilizada a área
dos imóveis rurais que estejam comprovadamente si-
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tuados em área de ocorrência de calamidade pública
da qual resulte frustração de safras ou destruição de
pastagens, para efeitos de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)”.
RELATOR: Deputado MANATO.
PROJETO DE LEI Nº 3.613/12 – do Sr. Sibá Machado
– que “acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei nº 8.177,
de 1º de março de 1991, que “estabelece regras para a
desindexação da economia e dá outras providências”,
para determinar que os depósitos de poupança cujos
saldos ultrapassem o valor de cinquenta mil reais sejam remunerados por percentual da taxa referencial
do Selic”.
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY.
PROJETO DE LEI Nº 3.647/12 – do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta inciso ao § 4º do art. 14 da Lei nº
11.774, de 17 de setembro de 2008, para incluir entre
os serviços de Tecnologia da Informação e de Tecnologia da Informação e Comunicação o treinamento em
informática”.
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.759/12 – do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “institui renegociação de dívidas
originárias de operações de crédito rural, tendo como
beneficiários cacauicultores e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 3.999/12 – do Senado Federal –
Lindbergh Faria – (PLS 506/2011) – que “acrescenta
art. 29-A à Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010,
e estabelece que, para a fruição dos benefícios fiscais
relativos à realização da Copa das Confederações
Fifa 2013, da Copa do Mundo Fifa 2014 e dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, a pessoa jurídica
deverá destinar o percentual mínimo de 5% (cinco por
cento) dos seus cargos a pessoas com deficiência”.
(Apensado: PL 1667/2011)
RELATOR: Deputado LUIZ PITIMANº
PROJETO DE LEI Nº 4.310/12 – do Senado Federal
– Paulo Paim – (PLS 298/2006) – que “acrescenta art.
48-A à Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, para
permitir refinanciamento de saldo de financiamento
imobiliário com interveniência de novo agente financeiro credor”. (Apensado: PL 4383/2012)
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 4.318/12 – do Sr. Aelton Freitas
– que “dispõe sobre a criação da figura do advogado
profissional individual e sua equiparação à sociedade
de advogados para efeitos tributários”.
RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 4.599/12 – do Sr. João Arruda –
que “altera a base de cálculo do imposto de renda das
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pessoas jurídicas a ser determinada sobre a receita
bruta auferida pelas empresas de condicionamento
físico e ensino de esportes”.
RELATOR: Deputado OTONIEL LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 4.630/12 – do Sr. Alfredo Kaefer – que “altera os prazos de vencimento do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), do Imposto de
Renda devido pelas pessoas jurídicas (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
da Contribuição para os Programas PIS/Pasep”.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 1.468/07 – do Senado Federal
– Cristovam Buarque – (PLS 4/2006) – que “altera os
arts. 4º, 9º, 11 e 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, com vistas a garantir atendimento
médico e odontológico ao educando no ensino fundamental público, dispor sobre a incumbência da União
na avaliação do ensino, prever a avaliação das escolas no âmbito municipal e assegurar licença periódica
de capacitação para os profissionais da educação”.
(Apensado: PL 1831/2007)
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE.
PROJETO DE LEI Nº 4.924/09 – do Sr. Mauro Nazif
– que “dispõe sobre o Piso Salarial do Enfermeiro, do
Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem
e da Parteira”.
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER.
PROJETO DE LEI Nº 84/11 – do Sr. Weliton Prado –
que “altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007,
incluindo os profissionais que trabalhem com socioeducação de adolescentes como beneficiários do Projeto
Bolsa-Formação”. (Apensado: PL 1392/2011)
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 554/11 – do Sr. Mauro Nazif –
que “estabelece a obrigatoriedade da instalação de
creche e pré-escolas nas unidade de segurança pública”. (Apensado: PL 1134/2011)
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 742/11 – do Sr. André Figueiredo – que “altera dispositivos da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943 e da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para incentivar a formação técnico-profissional de adolescentes e jovens em áreas relacionadas à gestão e prática de atividades desportivas e
à prestação de serviços relacionados à infra-estrutura,
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organização e promoção de eventos esportivos e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 1.777/11 – do Sr. Missionário José
Olimpio – que “dispõe sobre a destinação de recursos
do Programa Dinheiro Direto na Escola à instalação,
melhoria e manutenção de laboratórios para estudo
de ciências e ensino técnico em escolas públicas da
rede pública de educação básica”.
RELATOR: Deputado PAULO MALUF.
PROJETO DE LEI Nº 1.971/11 – da Sra. Professora
Dorinha Seabra Rezende – que “acrescenta parágrafo
ao art. 5º da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009,
para dispor sobre alteração no cálculo do montante
de recursos financeiros destinados aos entes governamentais, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar”.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
PROJETO DE LEI Nº 2.025/11 – do Sr. Manato – que
“altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003,
para possibilitar a concessão do benefício de seguro-desemprego ao pescador artesanal quando ocorrer
a interdição da área de pesca ou outra situação que
impeça a atividade pesqueira”.
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 2.247/11 – do Sr. Nelson Bornier – que “dispõe sobre o direito de defesa oral na
contestação de multas por infração de trânsito e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.351/11 – do Sr. Zé Silva e
outros – que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de
1974, que dispõe sobre a criação da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, para incluir o Vale do Mucuri em sua jurisdição”.
(Apensados: PL 3717/2012 e PL 3813/2012)
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.
PROJETO DE LEI Nº 2.368/11 – do Sr. Osmar Júnior
– que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para tratar da disponibilidade de infraestrutura desportiva nos estabelecimentos de ensino
públicos e privados”.
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU.
PROJETO DE LEI Nº 3.398/12 – do Sr. Ronaldo Zulke
– que “acrescenta inciso V ao caput do art. 3º da Lei nº
12.512, de 14 de outubro de 2011, para dispor sobre
ampliação da relação de beneficiários do Programa
de Apoio à Conservação Ambiental”.
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR.
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PROJETO DE LEI Nº 4.213/12 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de funções comissionadas no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 4.217/12 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho”.
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 4.218/12 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 22ª Região”.
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO.
PROJETO DE LEI Nº 4.220/12 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 12ª Região”.
RELATOR: Deputado CELSO MALDANER.
PROJETO DE LEI Nº 4.221/12 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 16ª Região”.
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 4.222/12 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 24ª Região”.
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 4.225/12 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região”.
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS.
PROJETO DE LEI Nº 4.226/12 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 8ª Região”.
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 4.227/12 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pes-
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soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região”.
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA.
PROJETO DE LEI Nº 4.359/12 – do Supremo Tribunal
Federal – que “dispõe sobre a criação de funções comissionadas e de cargos em comissão no Quadro de
Pessoal da Secretaria do Supremo Tribunal Federal”.
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 2.114/11 – do Sr. Rodrigo Maia
– que “dispõe sobre a isenção de impostos e contribuições na importação de equipamentos e materiais
para uso exclusivo no exercício da profissão de fotógrafo e cinegrafista”.
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária 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 obrigatória a construção de estabelecimento de educação
infantil nos conjuntos habitacionais de interesse social
financiados por recursos públicos”.
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 4.362/12 – da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – que “altera a Lei nº
11.415, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras do Servidores do Ministério Público
da União, fixa os valores de sua remuneração e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES.
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PROJETO DE LEI Nº 4.363/12 – do Supremo Tribunal
Federal – que “altera a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, fixa os valores de
sua remuneração e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE.
COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
REUNIÃO
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA
ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERAIS DESTINADOS À COPA DE
2014 E ÀS OLIMPÍADAS DE 2016.
LOCAL: Manaus-AM
HORÁRIO: 08h
A – Visita técnica:
Visitas às obras do Aeroporto Internacional Eduardo
Gomes, da Arena da Amazônia e do Porto de Manaus.
Objetivo:
Acompanhar os preparativos para o mundial e fiscalizar
a aplicação dos recursos públicos federais destinados
à Copa de 2014 e aos Jogos Olímpicos.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-12
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 Particular 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 Pimenta – que “altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999,
determinando a implementação, pelos estabelecimentos de ensino da rede pública e privada, de Programa
de Ecoeficiência”.
RELATOR: Deputado ARNALDO JORDY.
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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 C. MENDES THAME.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5/11 – do Sr. Weliton Prado – que
“dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Produção de Biocombustíveis por Cooperativas (PNBC) e
dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA.
PROJETO DE LEI Nº 4.047/12 – do Sr. Antonio Bulhões – que “altera a Lei nº 9.765, de 17 de dezembro
de 1998, tornando obrigatória utilização de mecanismo de rastreamento durante o transporte de materiais
nucleares e radioativos”.
RELATOR: Deputado FERNANDO JORDÃO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-12
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
COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA
10/12/2012)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.570/11 – do Sr. Francisco Escórcio – que “acrescenta artigos à Lei 8.080, de 19
de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, para dispor sobre
a composição e forma de deliberação das comissões
intergestores do Sistema Único de Saúde”.
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.456/12 – do Senado Federal –
Renan Calheiros – (PLS 97/2008) – que “acrescenta
inciso VI ao art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro
de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança
Pública (FNSP), para incluir programas de assistência
psicossocial dentre os projetos apoiados pelo Fundo”.
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.804/12 – do Sr. Giovani Cherini – que “regulamenta a profissão de Naturólogo”.
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI.
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO
REUNIÃO COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
LOCAL: Cidade de Laranjal do Jari – Prefeitura local
HORÁRIO: 19h
A – Outro Evento:
Tema: “Rrelações de trabalho e o impacto social das
demissões da Jari Celulose S/A, nas comunidades do
Vale do Jarí”.
Requerimentos nºs 188/12 – CTASP, de autoria do Deputado Sebastião Bala Rocha com o apoiamento da
Deputada Dalva Figueiredo – 230/12 – CAINDR, de autoria da Deputada Janete Capiberibe com o apoiamento dos Deputados: José Geraldo e Zequinha Marinho.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA
10/12/2012)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 245/11 – do Sr. Sandes Júnior
– que “determina que a imunidade de execução em
favor de Estado Estrangeiro não alcança o crédito trabalhista”. (Apensado: PL 3276/2012)
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
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PROJETO DE LEI Nº 2.067/11 – do Senado Federal –
Sérgio Zambiasi – (PLS 203/2009) – que “acrescenta
§ 5º ao art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
para permitir que a massa falida ou a entidade sindical
competente possa fornecer declaração que comprove
a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos à
saúde, para fins de requerimento de aposentadoria especial, caso o empregador tenha sido declarado falido”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.

de 1º de maio de 1943 – CLT, que “aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.””
RELATOR: Deputado JORGE CORTE REAL.

PROJETO DE LEI Nº 2.884/11 – do Sr. Dimas Fabiano – que “obriga a prévia autorização para a utilização
de alojamento ou moradia destinada a trabalhadores
rurais e dá outras providencias”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.

PROJETO DE LEI Nº 4.473/12 – do Sr. Júlio Campos
– que “estabelece a obrigatoriedade de contratação de
cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais
financiados por recursos públicos”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.

PROJETO DE LEI Nº 2.892/11 – do Sr. Arnaldo Jardim
e outros – que “dispõe sobre aprimoramento das regras
que regem as Parcerias Público Privadas”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 4.332/12 – do Sr. Pastor Marco
Feliciano – que “acrescenta o Art. 10º a Lei nº 12.468,
de 26 de agosto de 2011e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PROJETO DE LEI Nº 4.384/12 – do Sr. Cândido Vaccarezza – que “altera a Lei nº 8.666, de 1993, para incluir
como modalidade de licitação a contratação integrada”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PROJETO DE LEI Nº 4.438/12 – do Sr. André Figueiredo – que “concede anistia aos servidores públicos
federais integrantes do quadro de pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE que participaram de
greve de sua categoria pelo período de 06 de abril a 24
de setembro de 2010, em decorrência de movimentos
reivindicatórios”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 4.440/12 – do Sr. Major Fábio –
que “acrescenta o art. 59-A à Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o regime de
sobreaviso e de prontidão para atendimento de serviços inadiáveis, e revoga o art. 244 da CLT”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PROJETO DE LEI Nº 4.451/12 – do Sr. Vitor Paulo –
que “dá nova redação ao caput do art. 145, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para tornar facultativa a antecipação do pagamento de férias”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 4.461/12 – do Sr. Vicente Selistre
– que “acrescenta dispositivo no Decreto-Lei nº 5.452,

PROJETO DE LEI Nº 4.467/12 – do Sr. Márcio Macêdo
– que “dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego, durante o período de entressafra, ao
trabalhador na atividade de cata e de beneficiamento
artesanal da mangaba”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.

PROJETO DE LEI Nº 4.481/12 – do Senado Federal –
Cícero Lucena – (PLS 556/2011) – que “dispõe sobre o
exercício domiciliar de profissão liberal (home office)”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 4.506/12 – da Sra. Andreia Zito
– que “dispõe sobre a regulamentação do processamento dos descontos facultativos e das consignações
em folha de pagamento no âmbito do Regime Geral
da Previdência Social – RGPS e do Regime Próprio
de Previdência do Servidor – RPPS – e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PROJETO DE LEI Nº 4.510/12 – do Sr. Wellington
Fagundes – que “estabelece medidas destinadas a
neutralizar ou compensar as emissões dos gases responsáveis pelo efeito estufa provenientes das atividades dos órgãos integrantes da Administração Pública”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 4.518/12 – do Sr. Nilson Leitão
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir o Campus
Universitário de Água Boa da Universidade Federal de
Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 4.519/12 – do Sr. Nilson Leitão
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir o Campus
Universitário de Tangará da Serra da Universidade Federal de Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 4.520/12 – do Sr. Nilson Leitão
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir o Campus Universitário de Juína da Universidade Federal
de Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado CHICO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 4.521/12 – do Sr. Nilson Leitão
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir o Campus
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Universitário de Alta Floresta da Universidade Federal
de Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 4.536/12 – do Sr. Wellington Fagundes – que “dispõe sobre a instituição de incentivo
fiscal para a implantação de coletores ou painéis solares para aquecimento de água em edificações públicas
e privadas, e sobre a obrigatoriedade de implantação
de coletores ou painéis solares para aquecimento de
água em edificações pertencentes à Administração
Pública Federal”.
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER.
PROJETO DE LEI Nº 4.583/12 – do Sr. Jorginho Mello
– que “acrescenta dispositivos à Lei nº 3.268, de 30
de setembro de 1957, que dispõe sobre os conselhos
de medicina e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 4.585/12 – do Sr. Ricardo Izar –
que “altera o Caput do art. 2º e acrescenta o inciso V
ao art. 3º da Lei nº 9.784, de 29 de Janeiro de 1999, a
qual dispõe sobre a regulamentação do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 4.587/12 – do Sr. Professor Victório Galli – que “acrescenta § 2º ao art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para fixar a obrigação
de indenização por dano moral na hipótese de reversão
judicial de demissão por justa causa”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PROJETO DE LEI Nº 4.589/12 – do Sr. Professor Victório Galli – que “dá nova redação ao inciso V da alínea
a do art. 652 da Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para fixar a competência da Justiça do
Trabalho para julgar ações de danos por responsabilidade civil do OGMO em face de controvérsias com
base no Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP)”.
RELATOR: Deputado ASSIS MELO.
PROJETO DE LEI Nº 4.619/12 – do Sr. Wellington
Fagundes – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da
política urbana e dá outras providências, condicionando o repasse de recursos federais para programas
habitacionais”.
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER.
PROJETO DE LEI Nº 4.624/12 – do Sr. Ricardo Izar
– que “dispõe sobre a criação do “Programa Segunda
Sem Carne” de não oferecer carne e seus derivados
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em estabelecimentos prestadores de serviços de refeição em órgãos públicos ou autarquias, situados em
todo o Território Nacional”.
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL.
PROJETO DE LEI Nº 4.631/12 – do Sr. Vicente Selistre – que “altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de
maio de 1943, que “Aprova a Consolidação das Leis
do Trabalho””.
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 4.639/12 – do Sr. Amauri Teixeira – que “autoriza o Poder Executivo a criação do
Campus da Universidade Federal da Bahia – UFBA
no bairro Cajazeiras em Salvador”.
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER.
PROJETO DE LEI Nº 4.654/12 – do Sr. Carlos Brandão – que “dispõe sobre a criação de um campus da
Universidade Federal do Maranhão no Município de
Colinas, a ser transformado na Universidade Federal
do Sertão Maranhense”.
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.851/11 – do Sr. Luciano Castro
– que “acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, que aprovou a Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, para fixar prazo de validade
de apresentação de certificado de conclusão de curso
para fins de contratação”.
RELATOR: Deputado WALNEY ROCHA.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.873/09 – da Sra. Manuela D’ávila
– que “altera a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, que
“Estabelece regras para a desindexação da economia
e dá outras providências””. (Apensado: PL 7327/2010)
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.
PROJETO DE LEI Nº 6.813/10 – do Senado Federal –
Gerson Camata – (PLS 454/2003) – que “dispõe sobre a
jornada, condições de trabalho e piso salarial dos técnicos
e auxiliares de enfermagem e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-12-12
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO 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
públicos federais os postulantes a cargos ou empregos
públicos que tenham renda familiar per capita não superior a um salário mínimo”. (Apensados: PL 777/2003
(Apensados: PL 2615/2003, PL 3620/2004 (Apensados: 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 (Apensado: 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.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA
10/12/2012)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.083/05 – do Sr. Marcondes
Gadelha – que “altera o inciso II do art. 43 da Lei nº
10.233, de 2001, para especificar a capacidade mínima
do veículo empregado, sob regime de afretamento, no
transporte interestadual e internacional de passageiros”.
(Apensados: PL 7679/2006 (Apensado: PL 3263/2008)
e PL 7816/2010)
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
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tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o despachante de trânsito”.
RELATOR: Deputado PROFESSOR SETIMO.
PROJETO DE LEI Nº 4.496/12 – do Sr. Nelson Marquezelli – que “altera o art. 5-A, da Lei nº 11.442, de 5
de janeiro de 2007 e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 4.618/12 – do Sr. Wellington Fagundes – que “denomina “Rodovia Coronel José Meirelles” o trecho da rodovia BR-163 entre as cidades
de Cuiabá e Santarém, no Estado de Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO 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”
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 10ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 07-12-12

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-12

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 6.239/09 – do Sr. Ratinho Junior
– que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de se-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32/99
– 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
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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.
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: 70ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-12-12
* prazo prorrogado Ad Referendum pelo Presidente
Projetos de Lei (Art. 205, §4º)
PROJETO DE LEI Nº 1.572/11 – do Sr. Vicente Candido – que “institui o Código Comercial”.
RELATOR GERAL: Deputado PAES LANDIM.
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: Favela da Rocinha
HORÁRIO: 09h
A – Diligência:
Visita à Favela da Rocinha.
REUNIÃO
LOCAL: CIAC – MP/RJ – Rua Pedro Alves, 187 – Santo Cristo
HORÁRIO: 11h
A – Diligência:
Audiência com o Promotor PEDRO BORGES MOURÃO, Subcoordenador do Centro Integrado de Apuração Criminal – CIAC do Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro.
REUNIÃO
LOCAL: DCAV – Rua do Lavradio, 155 – Lapa – Rio
de Janeiro
HORÁRIO: 12h
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REUNIÃO
LOCAL: Av. Salvador Allende, 6555 – Rio Centro –
Entrada Portão J – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro
HORÁRIO: 16h
A – Diligência:
Audiência com o Diretor-Geral do Comitê Organizador
Local da Copa 2014 – FIFA, RICARDO TRADE.
III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE
MATÉRIA ÀS COMISSÕES
EM 06/12/2012:
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de
Desenvolvimento Regional:
PROJETO DE LEI Nº 4.632/2012
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural:
PROJETO DE LEI Nº 4.664/2012
PROJETO DE LEI Nº 4.677/2012
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
CONSULTA Nº 28/2012
PROJETO DE LEI Nº 1.863/2011
PROJETO DE LEI Nº 4.651/2012
PROJETO DE LEI Nº 4.663/2012
PROJETO DE LEI Nº 4.665/2012
PROJETO DE LEI Nº 4.722/2012
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 218/2012
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 150/2012
Comissão de Defesa do Consumidor:
PROJETO DE LEI Nº 4.675/2012
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:
AVISO Nº 121/2012
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 716/2012
PROJETO DE LEI Nº 4.668/2012
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 221/2012
Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI Nº 1.584/2011
Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado:
PROJETO DE LEI Nº 4.716/2012

A – Diligência:

Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 4.706/2012

Audiência com o Delegado MARCELLO BRAGA MAIA,
Titular da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima
– DCAV, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
PROJETO DE LEI Nº 4.672/2012
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Comissão de Turismo e Desporto:
PROJETO DE LEI Nº 4.626/2012

rios e ofertantes da Bolsa-Formação Estudante; e dá
outras providências.

Comissão de Viação e Transportes:
PROJETO DE LEI Nº 4.678/2012

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 20
minutos.)
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 225/2012 – do Sr. Walter Feldman – Modifica
o art. 175 da Constituição Federal, alterando seu inciso I e acrescentando os §§ 2º e 3º, para vedar que se
conceda, permita ou autorize a prestação de serviços
públicos e a exploração de recursos naturais e minerais a pessoas físicas que se enquadrem nas condições de inelegibilidade ou a pessoas jurídicas cujos
sócios, ocupantes de cargos de direção ou membros
de conselhos, diretores, executivos, fiscais ou consultivos estejam na mesma situação.
PROJETOS DE LEI
Nº 4.819/2012 – do Sr. Miguel Corrêa – Estabelece obrigatoriedade de manutenção, em local visível
e de fácil acesso ao público, de exemplar da Lei nº
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
Nº 4.820/2012 – do Sr. Jorge Corte Real – Dá
nova redação ao art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 1991, que “dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social e dá outras providências”, para
disciplinar os critérios de preenchimento de vagas
destinadas a beneficiários reabilitados ou a pessoas
com deficiência.
Nº 4.821/2012 – do Sr. Fernando Francischini –
Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas e tributos para renovação de porte de armas de fogo por
policiais federais inativos e aposentados.
Nº 4.822/2012 – da Srª. Fátima Bezerra – Dispõe
sobre a instituição do dia 19 de setembro como data
comemorativa do “Dia Nacional da Mobilização Social
pela Educação” e dá outras providências.
Nº 4.823/2012 – do Sr. Raul Lima – Dispõe sobre
o direito do consumidor, a quem for entregue ou que
encontrar exposto à venda produto ou serviço com
prazo de validade vencido, de receber gratuitamente
do fornecedor um produto idêntico ou similar em condições próprias para consumo, sem qualquer ônus.
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 593/2012 – do Poder Executivo – Altera a Lei
nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – Pronatec, para ampliar o rol de beneficiá-

Nº 155/2012 – do Sr. Miguel Corrêa – Dispõe
sobre a criação, no âmbito da Ouvidoria Parlamentar
da Câmara dos Deputados, do Projeto “A CÂMARA
QUER TE OUVIR”.
Nº 156/2012 – do Sr. Cleber Verde – Cria a Comissão Permanente de Pesca e Aquicultura. Altera o
art. 32, inciso I, alínea “a”, item 6, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
INDICAÇÃO
Nº 3.455/2012 – do Sr. Wellington Fagundes –
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, que sejam adotadas providências no sentido de incluir no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 02 – as obras referentes
à pavimentação da BR-174/MT nos seguintes trechos:
Porto Santo Antônio das Lendas à Cáceres, 68 Km;
Divisa de Rondônia/Mato Grosso à Colniza, 550Km.
RECURSOS
Nº 182/2012 – do Sr. Alfredo Kaefer – Recorre
da decisão da Presidência da Câmara dos Deputados
que apensou a PEC nº 212, de 2112, à PEC nº 406,
de 2009, em 12 de novembro de 2012.
Nº 183/2012 – do Sr. Alexandre Leite – Recorre,
nos termos do art. 57, XXI do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, da decisão do Presidente da
Comissão de Constituiçâo, Justiça e de Cidadania,
sobre pedido de verificação de votação no âmbito daquela comissão.
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
Nº 2.712/2012 – da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – Solicita ao Ministro da Educação
informações relativas aos repasses feitos via PNAE/
FNDE aos municípios que especifica.
Nº 2.713/2012 – da Srª. Nilda Gondim – Solicita
ao ilustríssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
informações concernentes à instalação de agências e
“Pontos de Atendimento” do Banco do Brasil em municípios do estado da Paraíba.
Nº 2.714/2012 – do Sr. João Campos – Solicita informações adicionais do Ministro de Estado da
Saúde sobre viagens oficiais internacionais, feitas por
servidores daquele Ministério, para estudo/pesquisa
e acompanhamento de programas e projetos sobre
aborto seguro.
Nº 2.715/2012 – do Sr. Amauri Teixeira – Solicita
informações a Sra. Ministra de Estado Meio Ambiente
sobre denuncia protocolada no IBAMA em 30/07/2012
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pela Comunidade Indígena Tupinambá de Olivença de
Ilhéus/BA.
REQUERIMENTOS
Nº 6.516/2012 – do Sr. Onofre Santo Agostini –
Requer a inclusão de proposição na Ordem do Dia do
Plenário da Câmara dos Deputados.
Nº 6.517/2012 – do Sr. Padre Ton – Requer retirada de assinatura em proposição de iniciativa coletiva.
Nº 6.518/2012 – do Sr. Rubens Bueno – Requer
que a Sessão Extraordinária de 6 de dezembro de
2012 seja transformada em Sessão Solene, em homenagem a um dos mestres da arquitetura moderna,
Oscar Niemeyer.
Nº 6.519/2012 – do Sr. Rubens Bueno – Requer,
nos termos do art. 68 do Regimento Interno, a realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em
homenagem póstuma ao arquiteto Oscar Niemeyer.
Nº 6.520/2012 – do Sr. Alessandro Molon – Requer a convocação de Sessão Solene, com base no art.
68 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
para o dia 05 de outubro de 2013, comemorar os 25
anos da promulgação da Constituição Federal do Brasil.
Nº 6.521/2012 – do Sr. Alessandro Molon – Requer a convocação de sessão solene em homenagem
aos 60 (sessenta) anos da Petrobras, comemorado
em 03 de outubro de 2013, a realizar-se no dia 1º de
outubro de 2013 (terça-feira).
Nº 6.522/2012 – do Sr. Alessandro Molon – Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos
Deputados para comemorar o Dia do Parlamento Brasileiro, a celebração do Parlamento foi instituída pela
Lei 6.230, de 27 de julho de 1975, que escolheu o dia
3 de maio para comemorar a instalação da primeira
Assembleia Constituinte do Brasil e a criação do Poder
Legislativo no Brasil.
Nº 6.523/2012 – do Sr. Jerônimo Goergen – Requer o regime de urgência na apreciação da PEC
555/2006.
Nº 6.524/2012 – do Sr. Jerônimo Goergen – Requer ao Diretor Geral da mesa que determine a desapensação do Projeto de Lei nº 4.651 de 2012, que
tramitação em conjunto com o Projeto de Lei nº 2.996
de 2008.
Nº 6.525/2012 – do Sr. Rubens Bueno – Requer
voto de pesar, pelo falecimento de Oscar Niemeyer.
Nº 6.526/2012 – do Sr. Luiz Couto – Requer a
inclusão na Ordem do Dia do Plenário do Projeto de
Lei Nº 2442/2011.
Nº 6.527/2012 – da Srª. Nilda Gondim – Solicita
inclusão na pauta de votações, da Proposta de Emenda
à Constituição nº. 347, de 2009, que “Altera a redação
do inciso III do art. 208 da Constituição Federal”.
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Nº 6.528/2012 – da Srª. Nilda Gondim – Solicita
inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 7.699,
de 2006, que “Institui o Estatuto do Portador de Deficiência e dá outras providências”.
Nº 6.529/2012 – da Srª. Nilda Gondim – Requer
a inclusão na Ordem do Dia do Plenário, do Projeto
de Lei nº 2.549, de 1992, que “Dá nova redação ao
art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.”
Nº 6.530/2012 – do Sr. Izalci – Requer a aprovação
de Moção de Louvor ao arquiteto OSCAR NIEMAYER.
PROPOSIÇÕES DESPACHADAS
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 221, DE 2012
(Do Sr. Vaz de Lima)
Altera os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para
permitir o abatimento de parcela dedutível
do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples Nacional, conforme a
faixa de renda da pessoa jurídica.
Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio;
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD)
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação 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 a
seguinte redação:
“Art. 18. .................................................
...............................................................
§ 3º-A Poderá ser abatido do valor devido
mensalmente a parcela dedutível correspondente à respectiva faixa de renda do contribuinte, conforme as tabelas dos Anexos I a V
desta Lei Complementar.
§ 3º-B É vedado o abatimento no valor
a ser pago mensamente de parcela dedutível
referente a tributo cuja pessoa jurídica seja
isenta, imune ou não seja contribuinte ou cuja
alíquota esteja reduzida a zero.
.........................................................”(NR)
Art. 2º Os Anexos I a V da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, passam a vigorar
com a redação constante dos Anexos I a V desta Lei
Complementar.
Art 3º O Poder Executivo, visando a assegurar
o cumprimento do disposto nos arts. 5º, inciso II, 12
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e 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto nesta Lei Complementar e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165
da Constituição Federal, que acompanhará o Projeto
de Lei Orçamentária cuja apresentação se der após
decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei
Complementar.
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Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1º de janeiro do ano subsequente àquele em que for
implementado o disposto no seu art. 3º.
ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR
No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio
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........................................................”(NR)
Justificação
A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que
instituiu o Simples Nacional, foi um enorme avanço na
legislação tributária brasileira. Atendendo à previsão
constitucional do art.146, inciso III, alínea d, o Poder
Legislativo aprovou um regime de tributação diferenciado para a micro e a pequena empresa que eleva a
justiça e eficiência de nosso Sistema Tributário. Contudo, entendemos que existem no texto em vigor, mais
precisamente na sistemática de cálculo do valor devido, algumas alterações a serem feitas, visando alinhar
ainda mais a redação ao ideal do Sistema criado.
Com o intuito de dar proporcionalidade e progressividade à cobrança do Simples Nacional, o legislador
definiu 20 faixas de renda com alíquotas crescentes
para cada ramo de atividade exercido pelo Pessoa
Jurídica. Assim, quanto maior a receita, maior será a
alíquota aplicada para pagamento do Simples. Ocorre, entretanto, que ao elevar a sua receita bruta e ser
tributada pela alíquota correspondente à nova faixa
de renda, a pessoa jurídica contribui com o percentual majorado sobre todo o montante, mesmo que o
acréscimo que a levou para a nova tributação tenha
sido de apenas um real.
Para ilustrar nossa argumentação, citamos como
exemplo uma empresa do ramo comercial, que fature
R$ 180 mil por ano. Nesse caso, ela estaria enquadrada
na alíquota de 4% e pagaria R$ 7.200,00 mil de tributos durante o período. Se essa mesma pessoa jurídica
faturar um real a mais, terá a tributação elevada para
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5,47% sobre todos seus rendimentos e deverá pagar
R$ 9.846,00. Ou seja, acréscimo de mais de 36% no
valor recolhido !
Não consideramos esse modo de tributação ideal.
O correto seria a oneração da mesma forma à aplicada na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física,
em que a alíquota de determinada faixa só incide nos
rendimentos situados entre seus limites mínimo e máximo de renda. Nesse caso, a alíquota de 5,47% incidiria somente nos rendimentos percebidos acima de
R$180.000,00 e abaixo de R$ 360.000,01. Para valores
inferiores permanecerá aplicada a alíquota de 4%, e
para superiores irá incidir a alíquota de 6,84%, até o
seu respectivo limite máximo, e assim sucessivamente.
No exemplo acima, a alíquota de 5.47% incidiria sobre
um real, permanecendo os R$180 mil restantes tributados pelo percentual de 4%.
Com esse intuito, apresentamos este Projeto de
Lei Complementar, em que criamos parcelas dedutíveis do valor devido mensalmente, visando expurgar
desse montante a quantia referente à incidência de
alíquotas superiores sobre faixas inferiores de renda.
Desse modo, pretendemos agregar maior progressividade e mais justiça ao Regime do Simples Nacional.
Por essas razões, considerando a relevância da
iniciativa, que contribui para o aprimoramento do Regime Tributário do Simples Nacional, trazendo mais
justiça e igualdade ao Sistema, conto com o apoio de
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto
de Lei Complementar.
Sala da Comissão, em 07 de novembro de 2012. –
Deputado Vaz de Lima, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 788, DE 2012
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 141/2012
MSC Nº 273/2012
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Cajazeiras a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de
Pio IX, Estado do Piauí.
Despacho: À Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
199, de 06 de junho de 2011, que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão de Cajazeiras a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Pio IX, Estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 23 de novembro de 2012. –
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.
TVR Nº 141, DE 2012
(MENSAGEM Nº 273, DE 2012)
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
199, de 06 de junho de 2011, que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão
de Cajazeiras a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município
de Pio IX, Estado do Piauí.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I – Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a Presidência da República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que
autoriza à Associação Comunitária de Radiodifusão de
Cajazeiras a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
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Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”,
do art. 32 do Regimento Interno.
II – Voto do Relator
A autorização do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo
informa que a documentação apresentada pela Associação Comunitária de Radiodifusão de Cajazeiras atendeu
aos requisitos da legislação específica e recebeu outorga
para executar serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por estes diplomas regulamentares, motivo pelo qual somos pela homologação
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2013. –
Deputado Marcelo Castro, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 2012
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Cajazeiras a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de
Pio IX, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
199, de 06 de junho de 2011, que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão de Cajazeiras a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Pio IX, Estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2012. –
Deputado Marcelo Castro, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
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Deputado Marcelo Castro, à TVR nº 141/2012, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Ariosto
Holanda, Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio
Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio Campos,
Luciana Santos, Luiza Erundina, Manoel Junior, Manoel
Salviano, Marcelo Castro, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo Foletto, Professor Sérgio de Oliveira,
Rodrigo de Castro, Rogério Peninha Mendonça, Romero
Rodrigues, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Silas Câmara, Esperidião Amin, José Rocha, Josué
Bengtson, Oziel Oliveira e Paulo Teixeira.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 789, DE 2012
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 152/2012
MSC Nº 273/2012
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Vitória FM
de Passagem Franca do Piauí a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Passagem Franca
do Piauí, Estado do Piauí.
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria
nº 317, de 01 de agosto de 2011, que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Vitória FM de
Passagem Franca do Piauí a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Passagem
Franca do Piauí, Estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 23 de novembro de 2012. –
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.
TVR Nº 152, DE 2012
(MENSAGEM Nº 273, DE 2012)
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
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317, de 01 de agosto de 2011, que autoriza
a Associação Comunitária de Radiodifusão
Vitória FM de Passagem Franca do Piauí a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Passagem
Franca do Piauí, Estado do Piauí.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I – Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal,
a Presidência da República submete à consideração
do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza à Associação Comunitária
de Radiodifusão Vitória FM de Passagem Franca do
Piauí a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”,
do art. 32 do Regimento Interno.
II – Voto do Relator
A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo informa que a documentação apresentada pela
Associação Comunitária de Radiodifusão Vitória FM de
Passagem Franca do Piauí atendeu aos requisitos da
legislação específica e recebeu outorga para executar
serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por estes diplomas regulamentares, motivo pelo qual somos pela homologação
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2013. –
Deputado Marcelo Castro, Relator.

Dezembro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 2012
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Vitória FM
de Passagem Franca do Piauí a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Passagem Franca
do Piauí, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria
nº 317, de 01 de agosto de 2011, que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Vitória FM de
Passagem Franca do Piauí a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Passagem
Franca do Piauí, Estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2012. –
Deputado Marcelo Castro, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Marcelo Castro, à TVR nº 152/2012, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Ariosto
Holanda, Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio
Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio Campos,
Luciana Santos, Luiza Erundina, Manoel Junior, Manoel
Salviano, Marcelo Castro, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo Foletto, Professor Sérgio de Oliveira,
Rodrigo de Castro, Rogério Peninha Mendonça, Romero
Rodrigues, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Silas Câmara, Esperidião Amin, José Rocha, Josué
Bengtson, Oziel Oliveira e Paulo Teixeira.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 790, DE 2012
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 177/2012
MSC Nº 277/2012
Aprova o ato que autoriza a Associação Progresso do Distrito do Bezerra –
APDB a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de

Sexta-feira 07

42737

radiodifusão comunitária no Município de
Formosa , Estado de Goiás.
Despacho: À Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
126, de 17 de maio de 2011, que autoriza a Associação
Progresso do Distrito do Bezerra – APDB a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Formosa, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 23 de novembro de 2012. –
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.
TVR Nº 177, DE 2012
(MENSAGEM Nº 277, DE 2012)
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
126, de 17 de maio de 2011, que autoriza a
Associação Progresso do Distrito do Bezerra – APDB a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município
de Formosa, Estado de Goiás.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I – Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a Presidência da República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que
autoriza a Associação Progresso do Distrito do Bezerra –
APDB a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”,
do art. 32 do Regimento Interno.
II – Voto do Relator
A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo informa que a documentação apresentada pela
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Associação Progresso do Distrito do Bezerra – APDB
atendeu aos requisitos da legislação específica e recebeu outorga para executar serviço de radiodifusão
comunitária.
A análise deste processo pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por estes diplomas regulamentares, motivo pelo qual somos pela homologação
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 14 de novembro de 2013. –
Deputado Izalci, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 2012
Aprova o ato que autoriza a Associação Progresso do Distrito do Bezerra –
APDB a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de
Formosa , Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
126, de 17 de maio de 2011, que autoriza a Associação
Progresso do Distrito do Bezerra – APDB a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Formosa, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 14 de novembro de 2012. –
Deputado Izalci, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Izalci, à TVR nº 177/2012, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio
Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes,
Ariosto Holanda, Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber
Verde, Décio Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene Lima,
Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio Campos, Luciana Santos, Luiza Erundina,
Manoel Junior, Manoel Salviano, Marcelo Castro, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo Foletto,
Professor Sérgio de Oliveira, Rodrigo de Castro, Rogério Peninha Mendonça, Romero Rodrigues, Salvador
Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Silas Câmara,
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Esperidião Amin, Izalci, Josué Bengtson, Oziel Oliveira e Paulo Teixeira.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 791, DE 2012
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 188/2012
MSC Nº 277/2012
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Pequenos Produtores
Rurais e Moradores do Bairro Comandante José Dias a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município
de Caracol, Estado do Piauí.
Despacho: À Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria
nº 178, de 06 de junho de 2011, que autoriza a Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais e
Moradores do Bairro Comandante José Dias a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Caracol, Estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 23 de novembro de 2012. –
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.
TVR Nº 188, DE 2012
(MENSAGEM Nº 277, DE 2012)
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
178, de 06 de junho de 2011, que autoriza
a Associação Comunitária de Pequenos
Produtores Rurais e Moradores do Bairro
Comandante José Dias a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Caracol, Estado do Piauí.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I – Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, a
Presidência da República submete à consideração do
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Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o
ato que autoriza a Associação Comunitária de Pequenos
Produtores Rurais e Moradores do Bairro Comandante
José Dias a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.
Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea “h”,
do art. 32 do Regimento Interno.
II – Voto do Relator
A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo informa que a documentação apresentada pela
Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
e Moradores do Bairro Comandante José Dias atendeu
aos requisitos da legislação específica e recebeu outorga para executar serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por estes diplomas regulamentares, motivo pelo qual somos pela homologação
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 14 de novembro de 2013. –
Deputado Marcelo Castro, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 2012
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Pequenos Produtores
Rurais e Moradores do Bairro Comandante José Dias a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária no Município
de Caracol, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria
nº 178, de 06 de junho de 2011, que autoriza a Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais e
Moradores do Bairro Comandante José Dias a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Caracol, Estado do Piauí.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 14 de novembro de 2012. –
Deputado Marcelo Castro, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Marcelo Castro, à TVR nº 188/2012, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro, Antonio Imbassahy e Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Ariosto
Holanda, Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio
Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio Campos,
Luciana Santos, Luiza Erundina, Manoel Junior, Manoel
Salviano, Marcelo Castro, Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo Foletto, Professor Sérgio de Oliveira,
Rodrigo de Castro, Rogério Peninha Mendonça, Romero
Rodrigues, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado, Silas Câmara, Esperidião Amin, José Rocha, Josué
Bengtson, Oziel Oliveira e Paulo Teixeira.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –
Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.
INDICAÇÃO Nº 3.361, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos
financeiros para equipamentos e material
permanente, no Município de Tarabai, localizado no Estado de São Paulo.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Fundamentando que se garanta aos Cidadãos um
atendimento digno e de qualidade, porém para que isso
aconteça de fato é necessário que a ampliação do atendimento seja efetivo, chegando às populações de todos os
municípios Brasileiros, por mais longínqua que este o seja.
Neste sentido o Município de Tarabai, que possui
cerca de 6.605 habitantes, busca junto a diversos órgãos
e autoridades a destinação de recursos financeiros para
a aquisição de equipamentos e material permanente.
Diante do exposto, faz-se justo a necessidade
da referida aquisição de equipamentos, pois a Saúde
constitui um direito natural das pessoas humana, sendo dever do Estado garantir o acesso a ele bem como
aos demais estabelecidos em nossa Constituição e na
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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Pelas razões ora expostas, como representante
do município nesta Casa, rogo colaboração e uma resposta do Exmo. Senhor Ministro da Saúde.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2012. –
Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP.
INDICAÇÃO Nº 3.362, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades a destinação de recursos
financeiros para infraestrutura urbana no
Município de Pedro de Toledo, localizado
no Estado de São Paulo.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
O Município de Pedro de Toledo caracteriza-se
por uma economia diversificada, de ordem agrícola,
pecuária, serviços e em baixa escala o turismo, sedo
que o crescimento econômico se deu com a chegada
da estrada de ferro. O Município vem apresentando
uma taxa de crescimento populacional de 1,17% anual no período de 2000 a 2010, atualmente com uma
população de 10.204 habitantes.
Para manter a condição de infraestrutura até então
oferecida à população é dada à importância na liberação
de recursos viabilizando a concretização de projetos intersetoriais focalizados num único objetivo comum promover a qualidade de vida e o bem estar dos munícipes.
Pelas razões ora expostas, como representante
do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta
do Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2012. –
Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP.
INDICAÇÃO Nº 3.363, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades a destinação de recursos financeiros para execução de obras
de infraestrutura no Bairro de Jussara no
Município de Mongaguá, localizado no Estado de São Paulo.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Mongaguá é um Município do Estado de São
Paulo, na Região Metropolitana da Baixada Santista.
A população recenseada em 2010 era de 46 310 habitantes e a área é de 137 km², o que resulta numa
densidade demográfica de 323,45 hab/km².
A liberação de recursos financeiros para o Município de Mongaguá visa melhorar as condições de
infraestrutura oferecidas à comunidade do Bairro de
Jussara por ser considerada como grande adensamen-
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to dentro da cidade de Mongaguá, contanto com uma
grande concentração de moradores, além do grande
fluxo de veículos, necessitando assim de reformas,
principalmente no tocante à acessibilidade.
Pelas razões ora expostas, como representante
do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta
do Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2012. –
Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP.
INDICAÇÃO Nº 3.364, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades a destinação de recursos financeiros para efetuar serviços de
pavimentação asfáltica nas ruas Jacarandá e Guarantã, localizado no Município de
Conchas no Estado de São Paulo.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
O Município de Conchas no Estado de São Paulo
possui cerca de16.302 habitantes, portanto a movimentação de veículos nesta região é bastante intensa.
As ruas ora mencionado encontram-se em péssimo estado o que vêm gerando inúmeros transtornos
para a comunidade local que necessita trafegar diariamente por esta região.
Pelas razões ora expostas, como representante
do município nesta Casa, rogo uma resposta do Exmo.
Senhor Ministro das Cidades, que em observância a
este princípio acreditamos que o mesmo deve realizar
seu papel de levar os serviços essenciais a todas as
regiões do Brasil, por mais longínqua que seja.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2012. –
Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP.
INDICAÇÃO Nº 3.365, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde a destinação de recursos
financeiros para a construção de um Posto de Saúde – PSF, no Município de Quatá,
localizado no Estado de São Paulo.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
É fundamental que se garanta aos Cidadãos um
desenvolvendo saudável, através de um atendimento de
saúde que seja digno e de qualidade, porém para que isso
de fato aconteça é necessário que a ampliação do atendimento seja efetivo, chegando às populações de todos os
municípios Brasileiros, por mais longínqua que este o seja.
Neste sentido o Município de Quatá, que possui
cerca de 12.828 habitantes, busca junto a diversos ór-
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gãos e autoridades a destinação de recursos financeiros
para construir um Posto de Saúde no bairro Margarida
Maia, bairro este em franco desenvolvimento e distante
do centro da cidade, onde se localiza o Hospital, o que
torna esta obra imprescindível nessa região, principalmente, nos casos de urgência médica, dada a longa
distância a ser percorrida pela comunidade local para
obter atendimento médico.
A construção do Posto de Saúde além de melhorar a qualidade de vida da população do Município de
Quatá, também fornecerá melhores condições para a
execução de programas de saúde preventiva e curativa.
Pelas razões ora expostas, como representante
do município nesta Casa, rogo colaboração e uma resposta do Exmo. Senhor Ministro da Saúde.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2012. –
Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP.
INDICAÇÃO Nº 3.366, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros para execução de obras
de infraestrutura urbana no Município de
Itatiba, localizado no Estado de São Paulo.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades
Banhado pelo Rio Atibaia, formador do Piracicaba,
o território do atual Município de Itatiba foi povoado no
início do século XIX, quando fugitivos da prisão de Vila
Nova de Constituição (Piracicaba) se fixaram em uma
pequena povoação. Desses primitivos desbravadores,
Salvador Lopes, formou o bairro dos Lopes.
O Município de Itatiba com uma população de
101.450 habitantes, a cidade localiza-se ao noroeste
da capital do Estado de São Paulo, faz parte da Região
Metropolitana de Campinas.
O Município não dispõe atualmente de recursos
suficientes para suprir as demandas de uma cidade
que tanto se desenvolveu nos últimos anos. Por esta
razão, buscando manter o seu desenvolvimento, o
Município tem procurado junto a diversos órgãos e
autoridades a destinação de recursos financeiros que
possibilitem a realização de obras para melhoria de
sua infraestrutura urbana.
Diante do exposto, como representante do Município nesta Casa, rogo o apoio do Exmo. Senhor Ministro das Cidades para que sejam destinados recursos
financeiros para execução das obras de infraestruturas
solicitadas pelo Município de Itatiba.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2012. –
Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP.
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INDICAÇÃO Nº 3.367, DE 2012
(Do Sr. Henrique Afonso)
Sugere ao Ministério da Educação a
implantação de medidas com vistas a identificar e atender alunos com altas habilidades, ou superdotados, e os com déficit de
atenção, assim como a qualificar os profissionais da educação para prestar atendimento próprio a tais alunos.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:
A Constituição Federal estabelece ser a educação
direito de todos e dever do Estado e da família, devendo o ensino ser ministrado com base no princípio da
“igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola” (CF, art. 205 e art. 206). Para o cumprimento
de tais dispositivos, a mesma Carta Magna e a legislação educacional infraconstitucional fixam como dever
do Estado com a educação a garantia de atendimento ao educando através de programas suplementares
de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde, assim como o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino.
É notório o benefício que esse atendimento diferenciado e inclusivo tem trazido aos estudantes com
deficiência, às suas famílias e à sociedade de modo
geral. É preciso, no entanto, que a educação brasileira
seja capaz de garantir semelhante avanço às crianças
e aos jovens superdotados, ou com altas habilidades.
De acordo com a legislação educacional brasileira, os superdotados constituem segmento do grupo
maior de alunos que, por serem detentores de traços
individuais específicos, são definidos como portadores de necessidades educacionais especiais. Cabe
assinalar, contudo, que, a despeito da previsão legal
de atendimento próprio, seja por dificuldades conceituais, ideológicas ou mesmo de outra ordem, a escola
brasileira não tem cumprido o papel de identificar os
alunos superdotados nas salas de aula e dar a eles as
condições de aprendizagem adequadas.
Enquanto a Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que a média de superdotados de um
país esteja entre 3% e 5% da sua população, no Brasil,
o Censo Escolar de 2009, com base num total de 52
milhões de alunos matriculados na educação básica
das escolas públicas, identificou apenas 5637 alunos
superdotados, ou seja, 0,01% do total.
A subnotificação de crianças e jovens com altas habilidades nas estatísticas oficiais é sintoma do
despreparo das nossas escolas em identificá-los, ou
de encaixá-los no critério oferecido por esse Ministério, que define o portador de altas habilidades como
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a pessoa que demonstra potencial elevado em uma
ou mais áreas, como intelectual, acadêmica, de liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar
grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e
na realização de tarefas em áreas de seu interesse1.
O reconhecimento dos superdotados no ambiente
escolar não é, de fato, simples. Muitas vezes, esse tipo
de aluno, desmotivado diante das situações pedagógicas a que está exposto e tomado por um sentimento
de inadequação, acaba por não se destacar positivamente e apresentar, com frequência, comportamento
muito próximo ao daqueles que possuem problemas
de aprendizagem.
A dificuldade de diagnóstico, no entanto, não pode
servir de justificativa para o abandono desses alunos
à própria sorte. Para a ex-consultora da UNESCO,
Professora Christina Menna Barreto Cupertino, que
desde 1986 estuda a superdotação no País, na medida que esses alunos já são protegidos pela lei e têm
verba garantida para o desenvolvimento de programas
próprios no âmbito da educação especial, o principal
entrave para o tratamento correto da questão é a falta
de conhecimento sobre as necessidades especiais das
pessoas com altas habilidades e aos mitos criados em
torno dessa condição. É possível que o preconceito e
a falsa ideia de que a pessoa com altas habilidades
“já tem algo a mais” e pode, portanto, “se virar sozinha”, acabe fazendo com que os recursos sejam mais
focados para o atendimento às deficiências físicas e
intelectuais2.
O abandono intelectual dos superdotados, além
de constituir grave desperdício de talentos que poderiam
contribuir sobremaneira para o desenvolvimento da sua
comunidade e do País, gera efeitos sociais perversos.
Enquanto os alunos com altas habilidades oriundos
da classe média ou alta costumam receber apoio das
famílias e encontrar algum estímulo, ainda que fora da
educação regular, a inadequação ao ambiente escolar
leva grande parte dos alunos superdotados mais pobres a abandonar a escola. Muitos deles, sem outra
oportunidade, acabam por direcionar sua inteligência
para a atuação criminosa. A professora Maria de Lourdes Lunkes, da Universidade Federal de Santa Maria,
identificou entre os menores infratores do Município de
Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, o impressionante
percentual de 10% de jovens com altas habilidades3.
1 http://sitio.educacenso.inep.gov.br/web/educacenso/educacao-especial
2 Artigo publicado no Portal SESC-SP, em agosto de 2010. In:
http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas_sesc/pb/artigo.cfm?Edicao_
Id=376&breadcrumb=1&Artigo_ID=5786&IDCategoria=6654&reftype=1
3 Os dados estão no mesmo artigo publicado no Portal SESC-SP,
em agosto de 2010. http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas_sesc/
pb/artigo.cfm?Edicao_Id=376&breadcrumb=1&Artigo_ID=5786&I
DCategoria=6654&reftype=1
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Para evitar tal situação, sugerimos que esse Ministério desenvolva, com a maior urgência, programas voltados
para a formação especializada de gestores e professores,
e que ofereça instrumentos diversos de diagnóstico das
altas habilidades, garantindo o apoio técnico para orientar
a sua utilização pela comunidade escolar. A partir daí, será
possível avançar, também, na efetivação de programas
voltados para o desenvolvimento dos jovens talentos, especialmente daqueles oriundos de famílias de baixa renda.
Nesta mesma oportunidade, cabe-nos destacar
outra situação de necessidade educacional própria que
não tem recebido a devida atenção do Poder Público – a
dos alunos com transtorno de déficit de atenção (TDA)
ou de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).
Segundo a Organização Mundial de Saúde, que
já os reconhece oficialmente, esses transtornos têm
origem neurobiológica e, provavelmente, causas genéticas, surgindo na infância e acompanhando o indivíduo por toda a vida. Caracterizam-se por sintomas
como a desatenção, a inquietude e a impulsividade,
que tendem a gerar dificuldades de aprendizagem e de
adaptação aos processos pedagógicos tradicionais. Por
tal razão, em alguns países como os Estados Unidos,
por exemplo, a lei garante tratamento escolar diferenciado aos portadores desses transtornos.
No Brasil, ainda não existe garantia no âmbito
da legislação educacional para os portadores desses
tipos de transtorno. Não se pode nem mesmo estimar
quantos são eles, já que, no Censo Escolar, não há
previsão de notificação para esses casos. De acordo
com as orientações da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, por meio
da Diretoria de Políticas de Educação Especial (SECADI/ DPEE), “estudantes que apresentam transtornos
funcionais específicos, tais como, TDA –Transtorno de
Déficit de Atenção, TDHA – Transtorno de Déficit de
Atenção – Hiperatividade, Dislexia, não fazem parte do
público alvo da educação especial”4 (grifos nossos).
A falta de informação sobre o TDA e o TDAH entre
as famílias e na comunidade escolar tem alimentado situação injusta e inaceitável: inúmeros jovens e crianças com
esses transtornos e, portanto, com as dificuldades deles
decorrentes, têm sido relegados à própria sorte pelas escolas, que se eximem da responsabilidade de se adequar de
modo a garantir o direito à aprendizagem desses alunos.
O tratamento próprio, nos casos de pessoas com
TDA ou TDAH, é uma combinação de medicamentos,
orientação aos pais e professores, além de técnicas
específicas a serem ensinadas ao portador para lidar
com as idiossincrasias características dos transtornos.
Nesse quadro, a escola desempenha o papel primordial
de detectar as crianças e os adolescentes portadores
dos transtornos e encaminhá-los, por meio dos canais
apropriados, para o diagnóstico e tratamento adequados.
4 http://sitio.educacenso.inep.gov.br/web/educacenso/educacao-especial
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É urgente, portanto, que os educadores brasileiros sejam devidamente informados e capacitados
para reconhecer alunos que possam ser portadores
desses transtornos e para encaminhá-los ao diagnóstico e ao tratamento adequados. A escola, por sua vez,
deve estar apta a lidar com tais alunos, tantas vezes
rotulados como indisciplinados, rebeldes, pouco inteligentes, enfim, inaptos para aprender. Não é possível que a solução das dificuldades escolares desses
estudantes continue a ser transferida para as suas
famílias, que nem sempre dispõem de recursos para
oferecer ajuda efetiva.
Considerando que, nos termos da Declaração
de Salamanca (UNESCO, 1994), “cada criança tem
características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprios. (...)”, e
que “os sistemas educativos devem ser projetados e
os programas, ampliados, de modo a que tenham em
vista toda gama dessas diferentes características e
necessidades”, vimos solicitar a esse Ministério especial atenção no sentido de implementar medidas que
favoreçam a identificação dos alunos com transtornos
de déficit de atenção e que promovam a capacitação
adequada do corpo docente e de toda a comunidade
escolar para oferecer o atendimento adequado a esses
alunos, em cumprimento às diretrizes internacionais e
à legislação brasileira.
Temos certeza de que toda instituição de ensino – pública ou privada – deve assegurar às crianças
e aos jovens com talentos especiais ou àqueles com
transtornos de déficit de atenção o atendimento de que
necessitam. Por isso, pedimos o empenho desse Ministério, no sentido de oferecer informação e treinamento à comunidade escolar, de modo a prepará-la para
identificar os estudantes que se enquadrem nesses
casos e a eles oferecer condições de desenvolvimento
e aprendizagem plenos, em igualdade de condições,
conforme assegura a Constituição brasileira.
Certos da importância e da viabilidade de nossa
proposta, contamos com o seu pronto acolhimento por
esse Ministério.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 2012. –
Deputado Henrique Afonso
INDICAÇÃO Nº 3.368, DE 2012
(Do Sr. Carlos Souza)
Sugere ao Poder Executivo que o Estado do Amazonas seja uma das Unidades
Federativas a ser contemplada na próxima
etapa do Programa de Investimentos em
Logística, com investimentos em portos.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssima Senhora Ministra da Casa Civil
da Presidência da República:
O sistema de navegação fluvial da Região Amazônica, cuja malha hidroviária mede aproximadamente vinte e três mil quilômetros de rios navegáveis,
abrangendo os Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e norte do Mato Grosso,
sempre foi um fator vital de desenvolvimento histórico,
desempenhando ao longo dos anos o papel incontestável de indutor de crescimento, de integração, de
sustentação e dinamismo da atividade econômica e
social da Amazônia.
A imprensa, de um modo geral, tem noticiado
que o Governo Federal pretende lançar nos próximos
dias uma nova etapa do Programa de Investimentos
em Logística, com investimentos da ordem de R$ 40
bilhões em infraestrutura portuária. Lamentavelmente, as notícias informam que o Estado do Amazonas
foi contemplado apenas com o terminal de contêineres de Manaus com investimento de R$ 450 milhões,
desconsiderando-se a enorme potencialidade hidroviária do Estado e a sua importância como a quinta
economia do País.
Vale lembrar que o Polo Industrial de Manaus
(PIM), é uma das mais importantes ferramentas impulsionadoras do desenvolvimento econômico e social da
Amazônia Ocidental, sendo um elemento estratégico
para que o País possa fazer frente à concorrência internacional de produtos industrializados e ao desenvolvimento de produtos de alta tecnologia, além de
desempenhar um papel preponderante na composição
do PIB nacional.
Entretanto, a consolidação e o reconhecimento
estratégico do Polo Industrial de Manaus (PIM), cujo
regime de incentivos fiscais foi prorrogado pela Presidente Dilma Rousseff até 2073, poderão perder o
sentido se não houver a realização de investimentos
maciços em estrutura logística, pois sua precariedade
causa um prejuízo ao setor produtivo estimado em R$
1,3 bilhão anual, aqui incluídos a retenção portuária
de insumos e mercadorias, custos e precariedade do
sistema portuário.
Em razão do caráter estratégico para o País, da
sua essencialidade para o desenvolvimento econômico e social da Região Amazônica, e do baixo custo e
confiabilidade do sistema é que tomamos a liberdade
de sugerir que o Estado do Amazonas seja uma das
Unidades Federativas a ser contemplada na próxima
etapa do Programa de Investimentos em Logística,
com investimentos em portos.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 2012. –
Deputado Carlos Souza.

42744 Sexta-feira 07

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

INDICAÇÃO Nº 3.369, DE 2012
(Do Sr. Pastor Marco Feliciano )
Sugere a urgente importação do medicamento para cistinose, em caráter excepcional, enquanto o laboratório produtor providencia registro para atender a Lei
Federal nº 12.401, de 28 de abril de 2011.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir a urgente importação, em caráter excepcional, do medicamento à base de bitartrato de cisteamina e com marca
comercial Cystagon, sem similar no Brasil, produzido
pelo laboratório Orphan Europe para o tratamento da
cistinose. Crianças e adolescentes portadores desta
doença rara, estão sem o tratamento adequado porque este é o único remédio capaz de retardar a progressão da síndrome e teve sua importação proibida
em virtude da publicação da Lei Federal 12.401, de
28 de abril de 2011.
Como não existe outro produto alternativo, é de
vital importância que o Ministério da Saúde resolva o
problema, enquanto a ANVISA toma as providências
cabíveis junto ao laboratório fornecedor, de maneira
a solucionar as questões burocráticas e atender ao
disposto em lei.
Não se trata de expedir apenas uma autorização,
para que a Secretaria da Saúde de São Paulo importe o medicamento em caráter excepcional, temos que
buscar recurso para uma doença que está espalhada
por todo o País, sendo que vem do nordeste o mais
forte Grupo de Apoio à Cistinose Nordeste-Brasil.
Sala das Sessões, 20 de
de 2012. –
Deputado Pastor Marco Feliciano.
INDICAÇÃO Nº 3.370, DE 2012
(Da Sra. Sandra Rosado)
Solicita autorização de criação de vagas para o curso de Medicina da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA),
no município de Mossoró, Rio Grande do
Norte, entre outras providências.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, SANDRA ROSADO, Deputada Federal, eleita
pelo Estado do Rio Grande do Norte, dirijo-me a V. Exª
no sentido de expor:
Considerando a política do Governo Federal de
expansão do número de vagas no ensino superior;
Considerando que Mossoró é a única cidade do
Nordeste que se aproxima de uma população de 300
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mil habitantes e que não tem curso de Medicina autorizado ou em funcionamento numa Universidade Federal;
Considerando que a UFERSA possui uma das
melhores infraestruturas do Nordeste para a implantação de um curso de Medicina numa IFES;
Considerando que o curso de Medicina da UFERSA servirá como pontapé para a instalação da Unidade
Acadêmica Ciências da Saúde, a qual é fundamental
para a consolidação da UFERSA como uma universidade ampla no semiárido;
Passo a reivindicar a autorização de criação de
vagas para o Curso de Medicina, a funcionar no campi do município de Mossoró, no Rio Grande do Norte;
O curso de Medicina da Universidade Federal do
Semi Árido já tramitou nas três instâncias institucionais: Colegiado da Unidade Acadêmica, Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho Universitário,
portanto o curso já está criado pela UFERSA;
O curso de Medicina da UFERSA contribuirá para
reduzir de 100 candidatos/vaga para menos de 30 candidatos/vaga a concorrência em curso de Medicina no
município de Mossoró;
Os egressos do curso de Medicina da UFERSA
contribuirão decisivamente para a instalação de novos
hospitais regionais nas mesorregiões do Seridó, Sertão
Central e Alto Oeste;
Venho então, com base no acima exposto, requerer de V. Excia, que sejam executadas as ações e os
estudos necessários para viabilizar as reivindicações
supracitadas.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 2012. –
Sandro Rosado, Deputada Federal – RN.
INDICAÇÃO Nº 3.371, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Sugere ao Ministro da Educação a
implantação de Creche do Proinfância no
município de Serrolândia/BA.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Serrolândia é um município baiano pertencente
à microrregião de Jacobina. Em fins de 1929 surgiram
algumas Chopanas no local que mais tarde viria a
denominar-se Serrote, povoado, que apesar da seca
continuou seu ritimo de crescimento. Em 1953 foi elevado à vila com denominação Serrolândia e em 1962
foi criado o município com o mesmo nome, desmembrado do de Jacobina.
Sua economia gira em torno da Pecuária com
importantes rebanhos de suínos e asinos, indústrias,
estabelecimentos comerciais, possui um parque hoteleiro que registra 134 leitos.
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A prefeitura municipal de Serrolândia apesar de
ter incluído no seu Plano de Ações Articuladas – PAR
a necessidade da construção de creche não foi priorizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE.
Entendemos que as creches são de extrema importância desde os primeiros dias de vida da criança
até que ela complete cinco anos, momento em que as
crianças precisam ser estimuladas para seu desenvolvimento nas etapas seguintes do aprendizado.
A meta do Governo Federal é construir, em parceria com os municípios, seis mil creches e pré-escolas
até 2014, por meio do qual serão repassados para as
prefeituras os recursos para as obras e, no primeiro
ano de funcionamento da creche, o governo arcará
com as despesas de custeio.
O município apesar da demanda existente não
conta com esse equipamento e diante desta carência é
que solicitamos do Excelentíssimo Ministro de Estado
da Educação a implantação de Creches do Proinfância
no município de Serrolândia.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 2012. –
Deputado Amauri Teixeira, (PT/BA).
INDICAÇÃO Nº 3.372, DE 2012
(Da Sra. Rosane Ferreira)
Sugere ao Ministro da Fazenda a criação de um seguro para carros antigos.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda:
Em reação à crise financeira internacional de
2008, o Governo Federal vem tomando uma série de
medidas anticíclicas voltadas à manutenção do ritmo
de crescimento econômico e, em consequência, dos
empregos no País, que estimulou, entre outros setores, notadamente a expansão e aumento das vendas
da indústria automobilística.
Muitos incentivos e subsídios incentivaram os brasileiros, entre eles os pertencentes às classes C e D, a
adquirirem seu primeiro automóvel ou trocarem o antigo
de que dispunham, realizando milhares de negócios que
foram formalizados, inclusive mediante financiamentos,
com prazos que chegaram a ultrapassar 80 meses.
Durante o prazo desses longos financiamentos,
os veículos, compulsoriamente, são cobertos por seguros, de tal forma que eventual sinistro nesse período, seja por roubo ou colisão, não acarreta perda significativa para as instituições financiadoras, nem para
seus adquirentes.
É preciso que, ao final desses financiamentos,
os respectivos veículos, adquiridos pelo consumidor
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brasileiro com tanta dificuldade, permaneçam com a
possibilidade de continuar contando com proteção securitária, resguardando-se, assim, esse ambicionado
patrimônio para os seus proprietários.
Esse propósito viabiliza-se mediante a contratação ou renovação de um seguro contra eventos relativos a roubo ou colisão.
Por outro lado, em que pese o Código de Proteção
e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) exigir das
montadoras o suprimento do mercado de peças para
os diversos modelos de automóveis que fabriquem e
se encontrem à venda e, por prazos considerados razoáveis, da mesma forma, após o término de sua fabricação, tal imposição legal não se repete em relação
às seguradoras. Essas empresas não se submetem a
nenhuma obrigação semelhante, quanto à contratação
continuada de seguros para veículos.
Em outras palavras, carros mais antigos, ainda
que conservados, não têm a garantia que poderão ser
objeto de cobertura securitária ao longo de sua existência, pois essa contratação submete-se, anualmente,
à aceitação por parte das seguradoras.
No nosso entender, trata-se de um contrassenso,
pois, se por um lado incentiva-se a compra de veículos,
pelo outro se impede àquele, que com sacrifício o adquire,
que o conserve e obtenha a proteção desse seu patrimônio.
Por tudo isso, sugerimos que seja estudada a
criação de uma modalidade de seguro voltada a carros antigos, de contratação obrigatória por parte das
seguradoras, até um determinado valor, que garanta,
no mínimo, em caso de sinistro, sua substituição por
outro ou a sua reparação.
Não podemos permitir que, pela não utilização de
um instrumento corriqueiro de proteção já existente,
como é o seguro, a perda, seja por roubo ou colisão,
de um carro adquirido com muito sacrifício, transforme
um sonho realizado em um pesadelo ou decepção.
Para tanto, contamos com empenho dos técnicos governamentais, notadamente no âmbito da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), para a
viabilização dessa nossa sugestão que, sem dúvida,
é de grande alcance social.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 2012. –
Deputada Rosane Ferreira.
INDICAÇÃO Nº 3.373, DE 2012
(Do Sr. Miriquinho Batista)
Sugere ao Ministro dos Transportes a
adoção da telemetria para o monitoramento
dos veículos do transporte coletivo rodoviário de passageiros.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos
Transportes:
Sabemos que a Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT –, autarquia vinculada a esse Ministério dos Transportes nos termos do art. 21 da Lei nº
10.233, de 05 de junho de 2001, é o órgão competente
pela outorga e fiscalização das permissões e autorizações para a operação dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros,
bem como pela regulação de tais serviços.
A expressiva participação do transporte rodoviário
na matriz de movimentação interestadual e internacional de passageiros do Brasil, sendo responsável por
mais de 70% dos deslocamentos coletivos realizados,
revela o inegável grau de importância desses serviços
para a população brasileira. Nesse sentido, igualmente importantes são as medidas que possam contribuir
para a melhoria do controle e, consequentemente, da
segurança na realização dessas viagens.
Diante desse quadro, a presente Indicação tem
por objetivo sugerir a realização de estudos e consultas,
por meio da ANTT, para que se possa regulamentar
o uso obrigatório da telemetria nos veículos dos
serviços de transporte rodoviário interestadual
e internacional de passageiros, com o objetivo de
monitorar o desempenho dos veículos e de seus condutores, o que certamente contribuirá para o aumento
da segurança e para a redução dos acidentes nesses
serviços.
Os sistemas de telemetria desenvolvidos para
uso em frotas de transporte coletivo permitem gerenciar a frota à distância, com o posicionamento de cada
unidade dentro de percursos definidos. Dessa forma,
pode-se verificar se cada veículo está realizando o
trajeto no tempo determinado, além de possibilitar a
detecção de problemas mecânicos que são repassados diretamente ao controlador da frota.
Mesmo o respeito aos limites de velocidade e o
estilo de direção dos condutores podem ser medidos
e avaliados, por meio do monitoramento dos parâmetros de deslocamento, aceleração e frenagem em
tempo real. Dessa forma, além de se garantir o cumprimento das normas legais e de segurança, ainda é
possível orientar condutores no sentido de se obter
uma direção mais suave e econômica, permitindo a
redução do consumo de combustíveis e da emissão
de poluentes.
Não bastassem todas as vantagens citadas, creio
que se deve citar a possibilidade de redução do absurdo número de vidas ceifadas diariamente em nossas
rodovias, para que nossa sugestão seja analisada com
a devida urgência e com a adequada profundidade.
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Ademais, entendemos que a regulação do uso da
telemetria nos serviços de transporte de passageiros de
competência da União – interestadual e internacional
– certamente incentivará a adoção dessa tecnologia
no transporte intermunicipal e no urbano e semiurbano, onde, inclusive, podem ser agregadas informações
adicionais como interrupções de viagem e intervalos
de tempo e distância entre veículos de cada linha.
Certos de contar com a sensibilidade de V. Exª.,
esperamos ser atendidos no pleito aqui apresentado, o
qual entendemos benéfico para a melhoria da gestão
da segurança dos serviços de transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros. Sendo o
que tínhamos para o momento, encaminhamos esta
Indicação para a elevada consideração de V. Exª.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 2012. –
Miriquinho Batista, Deputado Federal – PT/PA
INDICAÇÃO Nº 3.374, DE 2012
(Da Sra. Gorete Pereira)
Sugere ao Ministro-Chefe da Secretaria
de Aviação Civil da Presidência da República a instalação de uma Superintendência
Regional da Infraero em Fortaleza.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República:
De janeiro a setembro de 2012, 4.466.307 passageiros embarcaram ou desembarcaram no Aeroporto Internacional de Fortaleza, enquanto 4.852.442
passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional
de Recife. Portanto, a diferença de movimento operacional entre esses aeroportos é pouco significativa.
No entanto, ao contrário da capital pernambucana, a
cidade de Fortaleza não abriga uma Superintendência Regional da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária – Infraero.
Ademais, comparando-se os números acima com
aqueles referentes a idêntico período do ano anterior,
constata-se que o movimento operacional de Recife
ficou praticamente estagnado, tendo crescido apenas
0,31%, enquanto o de Fortaleza aumentou mais de
5%. Isso significa que o movimento de passageiros na
capital do Estado do Ceará tende a superar, em breve,
o da capital pernambucana.
Considerando essas estatísticas e o disposto
no art. 84, VI, da Constituição Federal, sugerimos a V.
Ex.ª a instalação de uma Superintendência Regional
da Infraero em Fortaleza, no Estado do Ceará.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 2012. –
Deputada Gorete Pereira.
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INDICAÇÃO Nº 3.375, DE 2012
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)
Sugere ao Ministério de Minas e Energia a realização, em conjunto com a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, de
audiência pública para tratar do faturamento da energia elétrica destinada à irrigação
vinculada à atividade agropecuária.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia:
A importância da atividade agropecuária para a
economia nacional é muito grande. Essa atividade econômica é responsável pela criação de grande quantidade de empregos e pela geração de renda em todas
as unidades da federação, bem como dá expressiva
contribuição para a obtenção de saldos positivos na
balança comercial e para o combate à inflação.
Apesar da sua inconteste relevância, algumas
ações do poder público não têm concorrido para o pleno
desenvolvimento do setor agropecuário. Refiro-me à
edição da Resolução Aneel nº 414, de 9 de setembro
de 2010, que estabeleceu termos desvantajosos para
os irrigantes no que tange ao faturamento da demanda complementar.
Neste ponto, convém sublinhar que a agricultura
irrigada está sujeita às variações do regime de chuvas, sendo absolutamente normal que haja oscilação
da demanda. Não é razoável, portanto, que se onere
o produtor rural com o estabelecimento de critério de
faturamento mais rigoroso, como fez a referida norma.
Ao assim proceder, o órgão regulador apenas introduziu pressão de custo, que acabará por ser transferida
aos preços.
É justamente para tratar desse importante aspecto da política energética nacional que sugiro a Vossa
Excelência a realização, em conjunto com a Agência
Nacional de Energia Elétrica – Aneel, de audiência pública para tratar do faturamento da energia elétrica destinada à irrigação vinculada à atividade agropecuária.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2012. –
Deputado Luis Carlos Heinze.
INDICAÇÃO Nº 3.376, DE 2012
(Do Sr. Reinaldo Azambuja)
Solicita do Excelentíssimo Ministro
da Justiça, Senhor José Eduardo Martins
Cardozo, sejam tomadas providências no
sentido de aumentar a fiscalização de fronteira, com o aumento dos efetivos policiais;
apoio logístico, com vista à redução de entrada no País de armas, munições, drogas,
contrabandos e demais crimes próprios
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de fronteiras internacionais e, ainda, das
demais providências abaixo especificadas.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça,
Vimos solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência para a tomada das devidas e necessárias
providências no sentido de viabilizar o aumento da
fiscalização de fronteira, com o aumento dos efetivos
policiais; as providências abaixo especificadas, com
vista à redução de entrada no País de armas, munições, drogas, contrabandos e demais crimes próprios
de fronteiras internacionais, a seguir especificadas:
1. Aumento da fiscalização, por terra, rios
e ar, ao longo das fronteiras do Brasil com o
Paraguai, Bolívia, Colômbia e a Venezuela;
2. Aumento dos efetivos policiais que
devem ser previamente treinados, com pagamentos de adicionais salariais compatíveis
com acréscimo de periculosidade que correm
esses agentes da lei na execução de atribuições de maior risco;
3. Apoio logístico eficaz e permanente
às forças militares e civis que terão a missão
de fazer uma fiscalização eficiente ao longo
de nossas fronteiras, e;
4. Uso de modernos instrumentos tecnológicos de fiscalização das rodovias federais
e as dos Estados que fazem fronteira com
outros países;
Totalmente desnecessário tecer qualquer comentário
a respeito do assunto, que tenha a veleidade de imprimir
no culto Ministro a vontade política em atender a presente
indicação, porquanto, trata-se de matéria recorrente e de
ampla divulgação na imprensa, aliada a sua sensibilidade
política e reconhecido sentimento de brasilidade.
Pelo exposto, aguarda prontas e necessárias providências, que certamente serão tomadas por Vossa
Excelência, em virtude da reconhecida competência
e do elevado espírito público que enriquece vosso
honroso mister.
Sala de Sessões, 27 de novembro de 2012. –
Reinaldo Azambuja, Deputado Federal PSDB/MS.
INDICAÇÃO Nº 3.377, DE 2012
(Do Sr. Vitor Paulo)
Sugere à Ministra do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome a criação de programas de segurança alimentar e nutricional
voltados para os idosos em restaurantes
comunitários, albergues e entidades e organizações de assistência social.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssima Senhora Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS:
A Constituição Federal estabelece, no art. 6º, que
são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma daquela Lei
Maior. A Emenda Constitucional nº 64, de 04 de fevereiro
de 2010, introduziu a alimentação como direito social.
O Poder Público tem a obrigação de adotar políticas e ações necessárias à promoção da segurança
alimentar e nutricional da população. A alimentação
adequada é direito fundamental do ser humano, dignifica a pessoa humana e é absolutamente primordial
para a realização dos direitos consagrados na Constituição Federal.
Segundo dados que fazem parte do relatório
“Envelhecendo em um Brasil mais Velho”, do Banco
Mundial, o Brasil terá 64 milhões de idosos em 2050.
Esse número corresponde ao triplo registrado no ano
passado. Fatores como o aumento da expectativa de
vida de 50 para 73 anos, a diminuição da taxa de fecundidade, no começo da década de 60, e a queda da
mortalidade infantil influencia para que tenhamos, no
futuro, 29,7% da população de idosos, ou seja, pessoas com sessenta anos ou mais de idade.
Entende-se como idosos as pessoas com idade
igual ou superior a sessenta anos, consoante o disposto na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso.
Conforme o pressuposto legal, é obrigação da
família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho,
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária.
Considerando o crescimento exponencial do número de idosos no Brasil, é imperativa a discussão entre
o Poder Legislativo, Poder Executivo e a sociedade civil
sobre as políticas e estratégias a serem adotadas para
que o crescente número de idosos possam vivenciar esse
período da existência com dignidade e qualidade de vida.
A subnutrição é um importante problema de saúde
na terceira idade, tornando os idosos mais susceptíveis
a infecções, incluindo as causadas por agentes patogénicos dos alimentos. Dentre suas causas, encontra-se a perda de apetite, que pode ter vários motivos:
medicação, problemas digestivos, doenças crónicas,
deficiências físicas ou depressões.
Considerando o exposto, sugerimos a implantação
de Programas de alimentação voltados para os idosos,
nos restaurantes comunitários, albergues e entidades
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e organizações de assistência social, com alimentação adaptada às suas características e com apoio de
nutricionistas, com vistas a prevenir a desnutrição na
terceira idade. Os Programas sugeridos devem, ainda,
contar com parcerias entre as entidades citadas e as
Faculdades de Nutrição, com vistas ao treinamento e
aperfeiçoamento profissional sobre segurança alimentar e nutricional, além do combate ao desperdício, a
ser realizado por estudantes dos cursos de nutrição,
voltados para a terceira idade.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2012. –
Deputado Vitor Paulo.
INDICAÇÃO Nº 3.378, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos
financeiros para a construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS, no Município
de Pitangueiras, localizado no Estado de
São Paulo.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
É fundamental que se garanta aos Cidadãos um
desenvolvendo saudável, através de um atendimento de
saúde que seja digno e de qualidade, porém para que isso
de fato aconteça é necessário que a ampliação do atendimento seja efetiva, chegando às populações de todos os
municípios Brasileiros, por mais longínqua que este o seja.
Neste sentido o Município de Pitangueiras, que
possui cerca de 35.314 habitantes, busca junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de recursos
financeiros para construir uma Unidade de Saúde, porém com a construção da unidade o município irá favorece 2000 mil pessoas, pois a população de vários
bairros será atendida com esta obra.
A construção da Unidade além de melhorar a
qualidade de vida da população do Município de Pitangueiras, também fornecerá melhores condições para a
execução de programas de saúde preventiva e curativa.
Pelas razões ora expostas, como representante
do município nesta Casa, rogo colaboração e uma resposta do Exmo. Senhor Ministro da Saúde.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP.
INDICAÇÃO Nº 3.379, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros para execução de obras de
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infraestrutura urbana no Município de Mairinque, localizado no Estado de São Paulo.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
O Município de Mairinque está situado no interior
do Estado de São Paulo. Segundo estimativas oficiais
do IBGE, o município conta atualmente com uma população rural e urbana em torno de 48 mil habitantes.
O Município não dispõe atualmente de recursos
suficientes para suprir as demandas de uma cidade
que tanto se desenvolveu nos últimos anos. Por esta
razão, buscando manter o seu desenvolvimento, o
Município tem procurado junto a diversos órgãos e
autoridades a destinação de recursos financeiros que
possibilitem a realização de obras para melhoria de
sua infraestrutura.
Pelas razões ora expostas, como representante
do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta
do Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP.
INDICAÇÃO Nº 3.380, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros para execução de obras de
infraestrutura urbana e pavimentação das
vias públicas no Município de Andradina,
localizado no Estado de São Paulo.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
O Município de Andradina ganhou autonomia administrativa em 30 de dezembro de 1938 e hoje possui
aproximadamente 55.161 habitantes.
Atualmente as vias urbanas do Município de Andradina carecem de investimentos públicos em infraestrutura urbana, especialmente a pavimentação das
vias públicas, medida necessária para garantir melhor
acessibilidade aos bairros, bem-estar e qualidade de
vida para suas comunidades.
O Município tem promovido à pavimentação de
vias urbanas, todavia, os recursos não são suficientes para atender a todos os bairros em curto e até em
médio prazo.
Diante do exposto, como representante do Município nesta Casa, rogo o apoio do Exmo. Senhor Ministro das Cidades para que sejam destinados recursos
financeiros para execução da obra solicitada.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP.
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INDICAÇÃO Nº 3.381, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros para execução de obras de
infraestrutura urbana no Município de São
Roque, localizado no Estado de São Paulo.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
O Município de São Roque está localizado ao
Oeste do Estado de São Paulo. De acordo com os
dados do IBGE ��������������������������������
2000 a cidade possui aproximadamente 78.873 habitantes. A cidade foi fundada em 16
de Agosto de 1657 pelo nobre capitão paulista Pedro
Vaz de Barros, conhecido também como Vaz Guaçu,
O Grande. A cidade recebeu o nome São Roque devido à devoção de seu fundador por este santo. Atraído
pela região, estabeleceu-se com sua família e por volta
de 1.200 índios as margens dos ribeirões Carambeí e
Aracaí, começando assim, a cultivar trigo e uva.
O Município não dispõe atualmente de recursos
suficientes para suprir as demandas de uma cidade que
tanto se desenvolveu nos últimos anos. Por esta razão,
buscando manter o seu desenvolvimento, o Município
tem procurado junto a diversos órgãos e autoridades a
destinação de recursos financeiros que possibilitem a
realização de obras para melhoria de sua infraestrutura.
Diante do exposto, como representante do Município nesta Casa, rogo o apoio do Exmo. Senhor Ministro das Cidades para que sejam destinados recursos
financeiros para execução das obras de infraestruturas urbana solicitadas pelo Município de São Roque.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP.
INDICAÇÃO Nº 3.382, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros para execução de obras de
infraestrutura urbana no Município de Ubirajara localizado no Estado de São Paulo.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
O crescimento da Cidade de Ubirajara ao longo
dos últimos anos gerou um grande aumento populacional, sendo esta hoje estimada em 4.429 habitantes.
Convém destacar que com a constante ocorrência de chuvas que estão por vir em nossa região, à demanda por recapeamento asfáltico e demais obras de
conservação urbana tornam-se maior e necessária, e
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por esta razão, não nos resta alternativa senão recorrer no sentido de requerer apoio para nossa cidade.
O Município tem efetuado constantes reparos,
porém as máquinas disponíveis, bem como os recursos financeiros não tem sido suficientes para atender
as atuais demandas.
Diante do exposto, como representante do Município nesta Casa, rogo o apoio do Exmo. Senhor Ministro das Cidades para que sejam destinados recursos
financeiros para execução da obra solicitada.
Sala das Sessões,
de
de 2012. –
Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP.
INDICAÇÃO Nº 3.383, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos
financeiros para equipamentos e material
permanente, no Município de Indiaporã, localizado no Estado de São Paulo.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Fundamentando que se garanta aos Cidadãos um
atendimento digno e de qualidade, porém para que isso
aconteça de fato é necessário que a ampliação do atendimento seja efetivo, chegando às populações de todos os
municípios Brasileiros, por mais longínqua que este o seja.
Neste sentido o Município de Indiaporã, que possui cerca de 3.906 habitantes, busca junto a diversos
órgãos e autoridades a destinação de recursos financeiros para a aquisição de equipamentos e material
permanente.
Diante do exposto, faz-se justo a necessidade
da referida aquisição de equipamentos, pois a Saúde
constitui um direito natural das pessoas humana, sendo dever do Estado garantir o acesso a ele bem como
aos demais estabelecidos em nossa Constituição e na
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Pelas razões ora expostas, como representante
do município nesta Casa, rogo colaboração e uma resposta do Exmo. Senhor Ministro da Saúde.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP.
INDICAÇÃO Nº 3.384, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros para Infraestrutura e Pavimentação de Ruas no Município de Apiaí,
localizado no Estado de São Paulo.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
O Município de Apiaí possui cerca de 25.196 habitantes, localizado no Estado de São Paulo.
A falta de equipamentos tem gerado prejuízos
econômicos e financeiros ao município em questão,
pois as estradas que dão acesso às propriedades
rurais e que escoam a produção agrícola desta região necessitam constantemente de manutenção,
porém os equipamentos disponíveis para execução
desse tipo de serviço não tem conseguido suprir
esta demanda.
A liberação de recursos financeiros para o Município de Apiaí além de otimizar os serviços de manutenção nas ruas e aumentar o escoamento de toda
produção agrícola da região também facilitará o acesso
aos bairros mais distantes.
Pelas razões ora expostas, como representante
do município nesta Casa, rogo apoio e uma resposta
do Exmo. Senhor Ministro das Cidades.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP.
INDICAÇÃO Nº 3.385, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros para execução de obras de
infraestrutura urbana no Município de Cruzeiro, localizado no Estado de São Paulo.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Cruzeiro é um Município brasileiro do estado de
São Paulo localizado na mesorregião do Vale do Paraíba, no cone leste paulista, possui aproximadante
77.070 habitantes.
O Município não dispõe atualmente de recursos
suficientes para suprir as demandas de uma cidade que
tanto se desenvolveu nos últimos anos. Por esta razão,
buscando manter o seu desenvolvimento, o Município
tem procurado junto a diversos órgãos e autoridades a
destinação de recursos financeiros que possibilitem a
realização de obras para melhoria de sua infraestrutura
urbana visando assegurar melhorias das condições de
vida das comunidades a serem beneficiadas.
Diante do exposto, como representante do Município nesta Casa, rogo o apoio do Exmo. Senhor Ministro das Cidades para que sejam destinados recursos
financeiros para execução das obras de infraestruturas
solicitadas pelo Município de Cruzeiro.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputado Alexandre Leite, DEMOCRATAS-SP.
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INDICAÇÃO Nº 3.386, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Matrichã, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Matrichã, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Matrichã/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: retroescavadeira e motoniveladora, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.387, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Mambaí, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
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Nesse contexto, o município de Mambaí, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Mambaí/GO,
por meio de Carta-Consulta apresentada junto a este
Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver
eleito o referido município para a aquisição de maquinário: retroescavadeira e motoniveladora, sendo o
anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.388, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Santa Bárbara, no Estado de Goiás, para
aquisição de máquinas e equipamentos
para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Santa Bárbara,
com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das
regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções
Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Santa Bárbara/GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto
a este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: retroescavadeira e motoniveladora, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.389, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
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Nazário, no Estado de Goiás, para aquisição
de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Nazário, com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões
metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Nazário/GO,
por meio de Carta-Consulta apresentada junto a este
Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver
eleito o referido município para a aquisição de maquinário: retroescavadeira e motoniveladora, sendo o
anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.390, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas
vicinais no município de Mara Rosa, no
Estado de Goiás.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Mara Rosa, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Mara Rosa/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
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este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: retroescavadeira e motoniveladora, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.391, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Firminópolis, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Firminópolis, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Firminópolis/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.392, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Faina, no Estado de Goiás, para aquisição
de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
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de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Faina, com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões
metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Faina /GO,
por meio de Carta-Consulta apresentada junto a este
Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver
eleito o referido município para a aquisição de maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.393, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Estrela do Norte, no Estado de Goiás, para
aquisição de máquinas e equipamentos
para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Estrela do Norte, com menos de 50.000 habitantes, localizado fora
das regiões metropolitanas, encontra-se na condição
elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções
Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Estrela do Norte/GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto
a este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
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INDICAÇÃO Nº 3.394, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Doverlândia, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Doverlândia, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Doverlândia/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.395, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Damianópolis, no Estado de Goiás, para
aquisição de máquinas e equipamentos
para recuperação de estradas vicinais
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.

42754 Sexta-feira 07

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nesse contexto, o município de Damianópolis,
com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das
regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções
Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Damianópolis/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, sendo o anseio de toda
a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.396, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Cromínia, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Cromínia, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Cromínia/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, sendo o anseio de toda
a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.397, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
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Cezarina, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Cezarina, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Cezarina /
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.398, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Ceres, no Estado de Goiás, para aquisição
de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Ceres, com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões
metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Ceres/GO,
por meio de Carta-Consulta apresentada junto a este
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Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver
eleito o referido município para a aquisição de maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.399, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Caiapônia, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Caiapônia, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Caiapônia/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.400, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Caçu, no Estado de Goiás, para aquisição
de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada
pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento
Agrário estabelece o Processo de habilitação de pro-

Sexta-feira 07

42755

postas para ações de aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais a ser
implementado pelo Orçamento Geral da União – OGU
para exercício da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Caçu, com menos
de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Caçu /GO,
por meio de Carta-Consulta apresentada junto a este
Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver
eleito o referido município para a aquisição de maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.401, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Cachoeira Alta, no Estado de Goiás, para
aquisição de máquinas e equipamentos
para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Cachoeira Alta,
com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das
regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções
Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Cachoeira Alta
/GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
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INDICAÇÃO Nº 3.402, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Buriti de Goiás, no Estado de Goiás, para
aquisição de máquinas e equipamentos
para recuperação de estradas vicinais
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Buriti de Goiás,
com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das
regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções
Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Buriti de Goiás/GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto
a este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, sendo o anseio de toda
a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.403, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Brazabrantes, no Estado de Goiás, para
aquisição de máquinas e equipamentos
para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
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Nesse contexto, o município de Brazabrantes,
com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das
regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções
Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Brazabrantes
/GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: retroescavadeira e motoniveladora, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.404, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas
vicinais no município de Baliza, no Estado
de Goiás.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Baliza, com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões
metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Baliza/GO,
por meio de Carta-Consulta apresentada junto a este
Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver
eleito o referido município para a aquisição de maquinário: motoniveladora, sendo o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembr de 2012.
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.405, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
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Aurilândia, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Aurilândia, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Aurilândia/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.406, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Arenópolis, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Arenópolis, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Arenópolis/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
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este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.407, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Aragarças, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Aragarças, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Aragarças/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.408, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Araçu, no Estado de Goiás, para aquisição
de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
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de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Araçu, com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões
metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Araçu/GO,
por meio de Carta-Consulta apresentada junto a este
Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver
eleito o referido município para a aquisição de maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.409, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Aparecida do Rio Doce, no Estado de Goiás,
para aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Aparecida do
Rio Doce, com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na
condição elegível e atende as diretrizes técnicas das
Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Aparecida do
Rio Doce /GO, por meio de Carta-Consulta apresentada
junto a este Ministério, reiteramos nesta Indicação o
desejo de ver eleito o referido município para a aquisição de maquinário: retroescavadeira e motoniveladora,
sendo o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.

Dezembro de 2012

INDICAÇÃO Nº 3.410, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Anhanguera, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Anhanguera, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Anhanguera/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, sendo o anseio de toda
a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.411, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Amorinópolis, no Estado de Goiás, para
aquisição de máquinas e equipamentos
para recuperação de estradas vicinais
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
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Nesse contexto, o município de Amorinópolis, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Amorinópolis/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, sendo o anseio de toda
a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.412, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Americano do Brasil, no Estado de Goiás,
para aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Americano do
Brasil, com menos de 50.000 habitantes, localizado
fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Americano do
Brasil/GO, por meio de Carta-Consulta apresentada
junto a este Ministério, reiteramos nesta Indicação o
desejo de ver eleito o referido município para a aquisição de maquinário: motoniveladora, sendo o anseio
de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.413, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
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Alvorada do Norte, no Estado de Goiás,
para aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Alvorada do Norte, com menos de 50.000 habitantes, localizado fora
das regiões metropolitanas, encontra-se na condição
elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções
Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Alvorada do
Norte/GO, por meio de Carta-Consulta apresentada
junto a este Ministério, reiteramos nesta Indicação o
desejo de ver eleito o referido município para a aquisição de maquinário: motoniveladora, sendo o anseio
de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.414, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Adelândia, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Adelândia, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Adelândia/
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GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, sendo o anseio de toda
a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.415, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Acreúna, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Acreúna, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Acreúna/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, sendo o anseio de toda
a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.416, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Uruaçu, no Estado de Goiás, para aquisição
de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvol-
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vimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Uruaçu, com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões
metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Uruaçu /GO,
por meio de Carta-Consulta apresentada junto a este
Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver
eleito o referido município para a aquisição de maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.417, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
São Simão, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de São Simão, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de São Simão/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
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INDICAÇÃO Nº 3.418, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, sugerindo contemplação no município de Sanclerlândia,
no Estado de Goiás para aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação
de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Sanclerlândia, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da autoridade maior do Poder Executivo de Sanclerlândia /GO,
por meio de Carta-Consulta apresentada junto a este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver eleito
o referido município para a aquisição de maquinário: motoniveladora, sendo o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.419, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Lagoa Santa, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
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Nesse contexto, o município de Lagoa Santa, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Lagoa Santa/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.420, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Goianira, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Goianira, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Goianira/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.421, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Formoso, no Estado de Goiás, para aqui-
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sição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Formoso, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Formoso/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.422, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Fazenda Nova, no Estado de Goiás, para
aquisição de máquinas e equipamentos
para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Fazenda Nova, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Fazenda Nova
/GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
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maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.423, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Iporá, no Estado de Goiás, para aquisição
de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Iporá, com menos
de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Iporá /GO,
por meio de Carta-Consulta apresentada junto a este
Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver
eleito o referido município para a aquisição de maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.424, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Indiara, no Estado de GoiásI, para aquisição
de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
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– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Indiara, com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões
metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da autoridade maior do Poder Executivo de Indiara/GO, por meio
de Carta-Consulta apresentada junto a este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver eleito o referido
município para a aquisição de maquinário: motoniveladora,
retroescavadeira, sendo o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.425, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Hidrolina, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Hidrolina, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Hidrolina/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.426, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
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Israelândia, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Israelândia, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Israelândia/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.427, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Guapó, no Estado de Goiás, para aquisição
de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Guapó, com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões
metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Guapó /GO,
por meio de Carta-Consulta apresentada junto a este
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Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver
eleito o referido município para a aquisição de maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.428, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Mossâmedes, no Estado de Goiás, para
aquisição de máquinas e equipamentos
para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Mossâmedes, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Mossâmedes/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: retroescavadeira e motoniveladora, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.429, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Itajá, no Estado de Goiás, para aquisição
de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
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de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Itajá, com menos
de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Itajá /GO, por
meio de Carta-Consulta apresentada junto a este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver eleito
o referido município para a aquisição de maquinário:
retroescavadeira e motoniveladora, sendo o anseio de
toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.430, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Santa Rita do Novo Destino, no Estado de
Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas
vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Santa Rita do
Novo Destino, com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se
na condição elegível e atende as diretrizes técnicas
das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Santa Rita do
Novo Destino/GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver eleito o referido município para
a aquisição de maquinário: motoniveladora, sendo o
anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
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INDICAÇÃO Nº 3.431, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Paraúna, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Paraúna, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Paraúna/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: retroescavadeira e motoniveladora, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 20 de novembro de 2012.
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.432, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Pontalina, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
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Nesse contexto, o município de Pontalina, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Pontalina/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: retroescavadeira e motoniveladora, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.433, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Porteirão, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Porteirão, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e
atende as diretrizes técnicas das Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Porteirão/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: retroescavadeira e motoniveladora, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.434, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Pofessor Jamil, no Estado de Goiás, para
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aquisição de máquinas e equipamentos
para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Professor Jamil,
com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das
regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções
Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Professor Jamil/GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto
a este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: retroescavadeira e motoniveladora, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.435, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a contemplação do município
de São Miguel do Araguaia, no Estado de
Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas
vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Dirigimo-nos a V.Exª para expor e reivindicar o
seguinte:
O Município de São Miguel do Araguaia, no Estado de Goiás localiza-se no noroeste goiano, às margens
do Rio Araguaia, através do porto de Luiz Alves, com
belíssimas e únicas paisagens naturais e magnificas
praias fluviais, São Miguel do Araguaia é o ponto de
acesso à Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo.
São Miguel do Araguaia tem uma população de
cerca de 24 mil habitantes. A atividade econômica do
município se baseia principalmente no turismo, pecuária, agricultura e comércio, sendo um dos municípios
que mais crescem no estado.
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A implantação de um campus do Instituto Federal
de Educação Profissional e Tecnológica em São Miguel
do Araguaia beneficiará toda a população e impulsionará o crescimento econômico e social.
Desta forma, sugerimos a Vossa Excelência,
que examine a questão e encaminhe a análise da temática ao Instituto Federal de Educação Profissional
e Tecnológica para que, no âmbito de sua autonomia,
concedida nos termos do art. 1º, parágrafo único, da
Lei nº 11.892/08, posicione-se em relação à questão
suscitada.
Ao mesmo tempo, respeitosamente, solicitamos
ao Ministério da Educação, que mantenha informada
esta parlamentar, no que se refere ao encaminhamento
da presente indicação e a eventuais estudos ou atos
de gestão, atinentes à sua adoção.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.436, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
São Luis de Montes Belos, no Estado de
Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas
vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de São Luis de Montes Belos, com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na
condição elegível e atende as diretrizes técnicas das
Instruções Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de São Luis de
Montes Belos/GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver eleito o referido município para
a aquisição de maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
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INDICAÇÃO Nº 3.437, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Joviânia, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Joviânia, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções
Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Joviânia/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.438, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Jandaia, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
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a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Jandaia, com
menos de 50.000 habitantes, localizado fora das regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções
Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Jandaia/GO,
por meio de Carta-Consulta apresentada junto a este
Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo de ver
eleito o referido município para a aquisição de maquinário: motoniveladora, retroescavadeira, sendo o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
INDICAÇÃO Nº 3.439, DE 2012
(Da Sra. Flávia Morais)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, a contemplação do município de
Nova Iguaçu, no Estado de Goiás, para aquisição de máquinas e equipamentos para
recuperação de estradas vicinais.
Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
A portaria Ministerial nº 43, de 15 de junho de
2012, assinada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário estabelece o Processo de habilitação
de propostas para ações de aquisição de máquinas e
equipamentos para recuperação de estradas vicinais
a ser implementado pelo Orçamento Geral da União
– OGU para exercício da segunda etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC2.
Nesse contexto, o município de Nova Iguaçu,
com menos de 50.000 habitantes, localizado fora das
regiões metropolitanas, encontra-se na condição elegível e atende as diretrizes técnicas das Instruções
Normativas.
Senhor Ministro, após o manifesto interesse da
autoridade maior do Poder Executivo de Nova Iguaçu/
GO, por meio de Carta-Consulta apresentada junto a
este Ministério, reiteramos nesta Indicação o desejo
de ver eleito o referido município para a aquisição de
maquinário: retroescavadeira e motoniveladora, sendo
o anseio de toda a população local.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. –
Deputada FLávia Morais.
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COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Quinta Reunião Ordinária Realizada
em 9 de maio de 2012.
Às dez horas e quarenta e nove minutos do dia
nove de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão
de Finanças e Tributação, no Anexo II, Plenário 04 da
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Antônio Andrade – Presidente; Lucio
Vieira Lima, Assis Carvalho e Pauderney Avelino –
Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Afonso Florence,
Alexandre Leite, Alfredo Kaefer, Audifax, Cláudio Puty,
Fernando Coelho Filho, Guilherme Campos, João Dado,
João Magalhães, José Guimarães, José Humberto,
José Priante, Júlio Cesar, Manato, Mário Feitoza, Osmar Júnior, Otoniel Lima, Pedro Eugênio, Pedro Novais,
Reinhold Stephanes, Rodrigo Maia, Rui Palmeira e Vaz
de Lima – Titulares; Alberto Mourão, Carmen Zanotto,
Celso Maldaner, Eduardo Cunha, Jairo Ataíde, Jose
Stédile, Leonardo Gadelha, Luciano Castro, Luiz Carlos Setim, Manoel Junior, Policarpo, Reginaldo Lopes
e Zeca Dirceu – Suplentes. Compareceu também o
Deputado Leonardo Quintão, como não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados Andre Vargas,
Júnior Coimbra, Toninho Pinheiro e Zequinha Marinho.
O Deputado José Stédile justificou ausência à reunião
marcada para o dia 18 de abril (licença paternidade).
O Deputado Manoel Junior justificou ausência às reuniões marcadas para o período de 14 de abril a 21 de
abril (Missão Oficial). Os Deputados Audifax, Rui Palmeira e Fernando Coelho justificaram ausência à reunião marcada para o dia 11 de abril. ABERTURA:
Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação
a Ata da quarta reunião, realizada no dia 28 de março
de 2012. Dispensada a leitura, a pedido do Deputado
Aelton Freitas. Em discussão e votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou o recebimento das seguintes correspondências: 1) Abaixo-assinado encaminhado por profissionais conservadores-restauradores, solicitando a apreciação do Projeto
de Lei nº 4042/2008, do Senado Federal, que trata da
regulamentação da profissão de conservador-restaurador e da criação dos Conselhos Federal e regionais
da categoria. A proposição foi aprovada pela Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com
substitutivo, e consta da pauta desta reunião, com parecer favorável do Relator, Deputado Eduardo Cunha;

Dezembro de 2012

2) Ofício 31/2012, da Assessoria Parlamentar do Banco Central do Brasil, de 30 de março de 2012, encaminhando o relatório de inflação de março de 2012,
divulgado conforme determina o art. 5º do Decreto
3.088, de 21 de junho de 1999; 3) Ofício nº 174/2012,
da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, de 15 de março de 2012, expondo
a posição e preocupações daquele órgão acerca de
temas da ordem econômica e da defesa do consumidor; 4) Aviso nº 286, do Tribunal de Contas da União,
de 28 de março de 2012, encaminhando cópia do
Acórdão nº 719/2012 – TCU, bem como do relatório e
voto que o fundamentam, relativo a auditoria realizada
no Ministério da Pesca e Aquicultura para verificar a
regularidade dos processos de aquisição de 28 lanchas
patrulhas pelo MPA; 5) Ofício nº 144/2012/CM, da Câmara Municipal de Toledo/PR – encaminhando cópia
do requerimento nº 51//2012, aprovado naquela casa
legislativa, para solicitar à Câmara dos Deputados e
ao Senado Federal a realização de estudos de viabilidade para que o programa de redução do IPI e do
ICMS, na aquisição de produtos e serviços adaptados
para pessoas portadoras de deficiências físicas, seja
estendido às pessoas portadoras de deficiência auditiva. O Presidente deu conhecimento das designações
de relatoria nos dias 09, 17 e 24 de abril de 2012, cujas
cópias foram entregues na reunião. ORDEM DO DIA:
A – CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE NATUREZA
LEGISLATIVA: O Presidente comunicou aos senhores
membros o recebimento dos Avisos nºs 18 e 31, de
2012, do Banco Central do Brasil, que encaminha ao
Congresso Nacional os demonstrativos das emissões
do Real, referentes aos meses de janeiro e fevereiro
de 2012, as razões delas determinantes e a posição
das reservas internacionais a elas vinculadas. B – REQUERIMENTOS: 1 – REQUERIMENTO Nº 104/12 –
do Sr. Alexandre Leite – que “requer ao Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União – TCU a realização de fiscalização nas obras de implantação do
Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas no Estado de
São Paulo”. RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO
AUTOR. 2 – REQUERIMENTO Nº 105/12 – do Sr. Alexandre Leite – que “solicita informações ao Ministro de
Estado Chefe da Controladoria-Geral da União sobre
auditorias e fiscalizações realizadas nas obras de implantação do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas
no Estado de São Paulo”. RETIRADO DE PAUTA A
PEDIDO DO AUTOR. 3 – REQUERIMENTO Nº 108/12
– do Sr. Mário Feitoza – que “requer a realização de
Audiência Pública visando melhorias nas condições
do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. “ APROVADO, UNANIMEMENTE, O REQUERIMENTO. 4 – REQUERIMENTO Nº 109/12 – do
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Sr. Osmar Júnior – (PL 512/2007) – que “requer a realização de Audiência Pública para debater o Projeto
de Lei nº 512 de 2007, que dispõe sobre a reintegração
no emprego dos funcionários do Banco do Brasil demitidos no período de 1995 a 2002, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação”. Discutiram a matéria os Deputados Osmar Júnior e João Dado. APROVADO UNANIMEMENTE O REQUERIMENTO, COM
A INCLUSÃO DE REPRESENTANTE DO BANCO DO
BRASIL. 5 – REQUERIMENTO Nº 110/12 – do Sr.
Cláudio Puty – que “requer a Comissão de Finanças
e Tributação a realização de Audiência Pública para
tratar sobre Economia Verde e Tributação no âmbito
da economia brasileira”. APROVADO UNANIMEMENTE O REQUERIMENTO, COM A INCLUSÃO DE REPRESENTANTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DA Indústria – CNI. 6 – REQUERIMENTO Nº 97/12
– dos Srs. Reinhold Stephanes e Pauderney Avelino
– que “requer que seja convidado o Secretário do Tesouro Nacional, Sr. Arno Hugo Augustin Filho, a fim de
prestar depoimento à Comissão de Finanças e Tributação quanto à morosidade na avaliação do enquadramento dos municípios nos limites estabelecidos na Lei
Complementar 101, de 04 de maio de 2000”. RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR. 7 – REQUERIMENTO Nº 102/12 – do Sr. José Guimarães – que
“requer a criação de subcomissão, para estudar as
questões relativas à carga tributária brasileira incidente sobre a energia elétrica voltada para três pontos
especiais: agricultura, aquicultura e industrial eletro
intensiva”. RETIRADO DE PAUTA A PEDIDO DO AUTOR. 8 – REQUERIMENTO Nº 112/12 – do Sr. Júnior
Coimbra – que “requer a realização de Audiência Pública Conjunta para debater as propostas que tramitam
nesta Comissão (PL 409/07 e PL 280/11) e na Comissão de Minas e Energia (PL 3208/12 e PL 3172/12),
que tem como objetivo a redução da alíquota de PIS/
PASEP e COFINS na energia elétrica e/ou o retorno
para o regime cumulativo de cobrança” RETIRADO DE
PAUTA, DE OFÍCIO. 9 – REQUERIMENTO Nº 113/12
– do Sr. Assis Carvalho – que “requer o envio de Indicação ao Poder Executivo – Ministério da Fazenda,
relativa à concessão de isenção tributária sobre o Imposto Territorial Rural – ITR no Programa Nacional de
Habitação Rural – PNHR”. APROVADO, UNANIMEMENTE, O REQUERIMENTO. 10 – REQUERIMENTO
Nº 114/12 – do Sr. Celso Maldaner – (PL 576/2011)
– que “requer seja encaminhado pedido de informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda relativas à
estimativa da renúncia de receita decorrente do Projeto de Lei n° 576, de 2011, que “Dispõe sobre o enquadramento das instituições educacionais oficiais
criadas por lei estadual ou municipal, existentes na
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data de publicação da Constituiçõa Federal no que
dispõem os arts. 157, I, e 158, I, da Constituição””.
APROVADO, UNANIMEMENTE, O REQUERIMENTO.
11 – REQUERIMENTO Nº 115/12 – dos Srs. Osmar
Júnior e Pauderney Avelino – que “requer a realização
de Audiência Pública com a finalidade de debater os
reajustes nos preços das passagens praticadas pelas
empresas áreas”. Discutiram a matéria os Deputados
Antonio Andrade, Mario Feitosa, Pauderney Avelino,
José Guimarães, Alfredo Kaefer e Vaz de Lima APROVADO UNANIMEMENTE, COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES: INCLUSÃO DE EMPRESAS AÉREAS
REGIONAIS E DISCUSSÃO DE OUTROS ASSUNTOS
RELACIONADOS AO TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. Nos termos do Art. 43 do Regimento Interno, o Deputado Antonio Andrade passou a presidência
ao Deputado Lucio Vieira Lima. 12 – REQUERIMENTO
Nº 116/12 – do Sr. Antônio Andrade – que “requer a
realização de Seminário conjunto com as Comissões
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática;
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, com a
finalidade de debater a atual desindustrialização e desaceleração da economia brasileira”. APROVADO,
UNANIMEMENTE, O REQUERIMENTO. O Deputado
Antonio Andrade retomou a condução dos trabalhos.
Em seguida, o Presidente anunciou que passaria a
apreciação dos Blocos. BLOCO I: PROJETOS PELA
INCOMPATIBILIDADE E/OU INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – PROJETOS AUTORIZATIVOS: O Deputado Reinhold Stephanes apresentou
requerimento de retirada de pauta do item 22. Em votação, foi aprovado o requerimento. 17 – PROJETO
DE LEI Nº 7.273/10 – do Senado Federal – Maria do
Carmo Alves – (PLS 256/2006) – que “autoriza o Poder
Executivo a criar a Universidade Federal para o Desenvolvimento do Sertão Sergipano (Unisse), com sede
na cidade de Poço Redondo – SE”. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 18 – PROJETO DE LEI Nº 7.287/10 – do Senado Federal – Leonel Pavan – (PLS 295/2005) – que “autoriza o Poder
Executivo a criar a Universidade Federal do Vale do
Itajaí (UFVI)”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto e da Emenda da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
19 – PROJETO DE LEI Nº 7.419/10 – do Senado Federal – Flexa Ribeiro – (PLS 360/2009) – que “autoriza
o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal
do Pará no Município de São Miguel do Guamá – PA”.
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RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER:
pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 21 – PROJETO DE LEI Nº 6.182/09 – do Sr.
Mauro Nazif – que “autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Técnica Federal de Seringueiras, no Estado
de Rondônia”. RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 22 – PROJETO DE LEI Nº
6.830/10 – do Sr. Átila Lins – que “autoriza o Poder
Executivo a criar a Universidade Federal do Alto Solimões, com sede em Benjamin Constant, Estado do
Amazonas”. RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. RETIRADO DE PAUTA EM
VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO
DEPUTADO REINHOLD STEPHANES. BLOCO II –
PELA INCOMPATIBILIDADE E/OU INADEQUAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Foram apresentados requerimento de retirada de pauta dos itens 15,
23, 29 e 43, pelos Deputados Rui Palmeira, Cláudio
Puty, e Guilherme Campos. Em votação, os requerimentos foram aprovados. 15 – PROJETO DE LEI Nº
7.619/10 – da Comissão de Legislação Participativa
– (SUG 189/2009) – que “altera a Lei nº 9.265, de 12
de fevereiro de 1996, que dispõe sobre a gratuidade
dos atos necessários ao exercício da cidadania”. RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. PARECER: pela
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. Vista ao Deputado Cláudio Puty, em
28/03/2012. RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA
APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO
RUI PALMEIRA. 23 – PROJETO DE LEI Nº 574/07 –
do Senado Federal – Paulo Paim – (PLS 298/2003)
– que “dispõe sobre a assistência gratuita aos filhos e
dependentes dos trabalhadores urbanos e rurais, desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade, em creches e pré-escolas”. RELATOR: Deputado JAIRO ATAÍDE. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 574/07
e da Emenda nº 01/07 apresentada na CFT. Vista ao
Deputado Cláudio Puty, em 28/03/2012. RETIRADO
DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO PUTY. 29
– PROJETO DE LEI Nº 5.457/09 – do Senado Federal
– Aloizio Mercadante – (PLS 120/2003) – que “veda a
cobrança de qualquer valor em processos seletivos de
ingresso em cursos de graduação de instituições públicas federais de educação superior para os candidatos que menciona”. RELATOR: Deputado JÚNIOR
COIMBRA. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. RETIRADO DE
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PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTOS DOS DEPUTADOS VAZ DE LIMA E CLÁUDIO PUTY. 43 – 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 universitário para efeito de apuração da
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER:
pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA
APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO
GUILHERME CAMPOS. 44 – PROJETO DE LEI Nº
7.017/06 – do Sr. Ivo José – que “dispõe sobre a dedutibilidade dos gastos com atividades físicas na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda das
pessoas físicas, nas condições que determina”. (Apensados: PL 7207/2006, PL 3705/2008 (Apensado: PL
935/2011), PL 4649/2009 e PL 2144/2011) RELATOR:
Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela inadequação
financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 7.017/06
e dos PL’s nºs 7.207/06, 3.705/08, 4.649/09, 935/11 e
2.144/11, apensados. Vista ao Deputado André Figueiredo, em 04/05/2011. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. BLOCO III: PELA NÃO IMPLICAÇÃO
DA MATÉRIA COM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA
RECEITA OU DA DESPESAS PÚBLICAS, NÃO CABENDO PRONUNCIAMENTO QUANTO À ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Foram apresentados requerimentos de retirada de pauta dos itens
24, 27, 33 e 36, pelo Deputado Cláudio Puty. Em votação, os requerimentos foram aprovados. 24 – PROJETO DE LEI Nº 7.421/10 – do Senado Federal – Expedito Júnior – (PLS 46/2008) – que “estabelece a
obrigatoriedade da neutralização das emissões de
gases de efeito estufa decorrentes da realização da
Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 2014”. RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. PARECER:
pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO PUTY.
27 – PROJETO DE LEI Nº 5.707/05 – do Senado Federal – Augusto Botelho – (PLS 85/2005) – que “autoriza a criação da Universidade Federal Rural de Roraima”. (Apensado: PL 4956/2005) RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
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tária do PL nº 5.707/05, do PL nº 4.956/05, apensado,
do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura e
da Emenda da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO
DEPUTADO CLÁUDIO PUTY. 33 – PROJETO DE LEI
Nº 7.003/06 – do Senado Federal – José Sarney – (PLS
130/2005) – que “autoriza o Poder Executivo a proceder ao enquadramento dos servidores dos ex-Territórios Federais nas carreiras próprias de sua área de
atividade, e sua redistribuição para órgãos e entidades
da Administração Pública Federal”. RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto, da Emenda nº 01/06 apresentada na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público e da subemenda da CTASP. O Deputado Pepe
Vargas apresentou voto em separado em 01/07/2009.
RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO
DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO PUTY.
36 – PROJETO DE LEI Nº 175/07 – do Sr. Nelson Pellegrino – que “altera a Lei nº 8.080, de 1990, a fim de
inserir capítulo sobre “Atenção à Saúde dos Dependentes de Drogas””. RELATOR: Deputado JOÃO DADO.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo
da Comissão de Seguridade Social e Família. RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE
REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO PUTY.
39 – PROJETO DE LEI Nº 7.639/10 – da Sra. Maria
do Rosário e outros – que “dispõe sobre a definição,
qualificação, prerrogativas e finalidades das Instituições
Comunitárias de Educação Superior – ICES, disciplina
o Termo de Parceria e dá outras providências”. RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. PARECER: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto, da emenda da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público e da emenda da
Comissão de Educação e Cultura. APROVADO POR
UNANIMIDADE O PARECER. BLOCO IV – 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. Foram apresentados requerimentos de retirada dos itens 13, 14, 34, 40
e 42, pelo Deputado Cláudio Puty. Em votação, os re-
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querimentos foram aprovados. 13 – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 574/10 – do Sr. Gonzaga Patriota – que “dá nova redação ao parágrafo único do
art. 1º da Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro
de 2001”. RELATOR: Deputado AUDIFAX. PARECER:
pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. RETIRADO
DE PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO PUTY. 14
– PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 38/11 – do
Sr. Onofre Santo Agostini – que “dispõe sobre condições para a liquidação de créditos de precatórios a
serem pagos pelas Fazendas Públicas dos Estados,
Distrito Federal e Municípios”. RELATOR: Deputado
LUCIO VIEIRA LIMA. PARECER: pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no
mérito, pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA EM
VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO
DEPUTADO CLÁUDIO PUTY. Nos termos do Art. 43
do Regimento Interno, o Deputado Antonio Andrade
passou a presidência ao Deputado Lucio Vieira Lima.
20 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 114/11
– do Senado Federal – José Pimentel – (PLS 225/2011)
– que “altera dispositivos da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências”. RELATOR:
Deputado ANTÔNIO ANDRADE. PARECER: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. RETIRADO DE
PAUTA A PEDIDO DO RELATOR. O Deputado Antonio
Andrade retormou a condução dos trabalhos. 32 –
PROJETO DE LEI Nº 7.330/10 – do Poder Executivo
– que “dá nova redação ao art. 9º da Lei nº 11.803, de
5 de novembro de 2008”. RELATOR: Deputado JÚNIOR
COIMBRA. PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO, EM
VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO RELATOR.34 – PROJETO DE LEI Nº 4.042/08 – do Senado Federal – Edison
Lobão – (PLS 370/2007) – que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Conservador-Restaurador de Bens Culturais Móveis e Integrados
e autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Federal de Conservação-Restauração de Bens Móveis e
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Integrados e seus Conselhos Regionais, e dá outras
providências”. (Apensado: PL 3053/2008) RELATOR:
Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária do PL nº 4.042/08, do PL nº 3.053/08,
apensado, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e, no mérito, pela aprovação do PL nº 4.042/08 e do PL nº
3.053/08, apensado, nos termos do Substitutivo da
CTASP. RETIRADO DE PAUTA EM VIRTUDE DA
APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO
CLÁUDIO PUTY. 40 – PROJETO DE LEI Nº 2.820/03
– do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “institui a “Lei da Transparência Tributária”, dispondo
sobre fornecimento de informações relativas à arrecadação tributária federal”. RELATOR: Deputado
ALFREDO KAEFER. PARECER: pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. RETIRADO DE
PAUTA EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO PUTY. 42 –
PROJETO DE LEI Nº 1.037/11 – do Sr. Dr. Ubiali –
que “institui forma especial de ressarcimento ou
compensação financeira para os municípios que
realizarem despesas durante as eleições e para a
manutenção de órgãos integrantes da estrutura do
Poder Judiciário”. RELATOR: Deputado AUDIFAX.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação. O Deputado Rui Costa apresentou voto
em separado em 29/11/2011. RETIRADO DE PAUTA
EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO PUTY. Encerrada a
deliberação dos blocos, o Presidente voltou à apreciação da pauta na ordem a seguir. 16 – PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 538/09 – do Sr. Eleuses Paiva – que “altera a Lei Complementar nº 87,
de 13 de setembro de 1996, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com emenda. O Deputado Rui Costa
apresentou voto em separado em 09/08/2011. NÃO
DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO. 25 – PROJETO DE LEI Nº 3.230/08
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– do Senado Federal – Francisco Dornelles e Senado Federal – Francisco Dornelles – (PLS 9/2007) –
que “acrescenta §§ 1º e 2º ao art. 45 do Decreto nº
70.235, de 6 de março de 1972, para vedar a propositura de ação judicial, pela União, contra decisão
administrativa definitiva em favor do contribuinte”.
(Apensado: PL 1701/2007) RELATOR: Deputado
ANDRE VARGAS. PARECER: pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.230/08 e do PL nº 1.701/07,
apensado, e, no mérito, pela rejeição do PL nº
3.230/08 e do PL nº 1.701/07, apensado. O Deputado Alfredo Kaefer apresentou voto em separado em
11/04/2012. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 26 – PROJETO
DE LEI Nº 7.979/10 – do Poder Executivo – que “altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública”. RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 28 – PROJETO DE LEI Nº 950/07
– do Sr. Luiz Couto – que “altera a Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências” RELATOR: Deputado JOÃO
DADO. PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e da Emenda nº 1/11 apresentada na Comissão
de Finanças e Tributação e, no mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 1/11 apresentada
na CFT, com Substitutivo. Vista ao Deputado Pauderney Avelino, em 26/10/2011. NÃO DELIBERADO
EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.
30 – PROJETO DE LEI Nº 4.249/08 – do Senado
Federal – Garibaldi Alves Filho – (PLS 500/2007) –
que “acrescenta 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”. (Apensados: PL 1948/2007, PL
4852/2009 e PL 4871/2009) RELATOR: Deputado
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RICARDO BERZOINI. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 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.
NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 31 – PROJETO DE LEI Nº
6.613/09 – do Supremo Tribunal Federal – que “altera dispositivos da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, Plano de Carreira dos Servidores do
Poder Judiciário da União e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado POLICARPO. PARECER: pela
compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto e das emendas aprovadas na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com emendas, e pela prejudicialidade das Emendas nºs 1/10, 2/10, 1/11 e 3/11 apresentadas na Comissão de Finanças e Tributação. VISTA CONJUNTA
AOS DEPUTADOS CLÁUDIO PUTY E PAUDERNEY
AVELINO. 35 – 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 ingresso 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 (PSD
– PI), pela compatibilidade e adequação financeira e
orçamentária do Projeto de Lei nº 2.011/11, dos PL’s
nº 305/07, 6.082/09, 7.717/10, apensados, e da Emenda apresentada 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. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 37 –
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 aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira 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.
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NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 38 – PROJETO DE LEI Nº
7.191/10 – do Sr. Dr. Ubiali – que “regula o exercício
da atividade de condução de veículos de emergência”.
(Apensados: PL 7895/2010 e PL 611/2011) RELATOR:
Deputado ALEXANDRE LEITE. PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº
7.191/10, do PL nº 611/11, apensado, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com emenda, e pela inadequação financeira e orçamentária do PL nº 7.895/10, apensado.
Vista ao Deputado Rui Costa, em 09/11/2011. NÃO
DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO
DA REUNIÃO. 41 – 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 aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei nº 6.287/09 e do Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico Indústria e
Comércio e, no mérito, pela aprovação do PL nº
6.287/09 e do Substitutivo da CDEIC, com Subemenda. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. 45 – PROJETO DE
LEI Nº 324/07 – do Sr. Augusto Carvalho – que “institui o Programa Nacional de Qualidade Ambiental
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. PARECER: pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e das emendas da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e, no mérito, pela aprovação do Projeto e das emendas da
CMADS, com Substitutivo. Vista conjunta aos Deputados Edmar Arruda e Rui Costa, em 09/11/2011. O
Deputado Vignatti apresentou voto em separado em
27/04/2010. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às treze horas e cinco minutos,
antes, porém, convocando os senhores membros
para reunião ordinária deliberativa, quarta-feira, 16
de maio, às 10h, no Plenário Deputado Mussa Demes (Plenário nº 4). E, para constar, eu
______________________, Aparecida de Moura
Andrade, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Antônio Andrade ______________________,
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Sexta Reunião Ordinária AUdiência Pública Realizada em 20 de novembro de 2012.
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte de
novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão
de Finanças e Tributação, no Anexo II, Plenário 04 da
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores
Deputados João Dado, Manato e Zequinha Marinho –
Titulares; Andre Moura, Carmen Zanotto, Luiz Carlos
Setim, Mauro Nazif e Mendonça Prado – Suplentes.
Compareceu também a Deputada Erika Kokay, como
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados
Aelton Freitas, Afonso Florence, Alexandre Leite, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Antônio Andrade, Assis
Carvalho, Audifax, Cláudio Puty, Edivaldo Holanda
Junior, Fernando Coelho Filho, Guilherme Campos,
João Magalhães, José Guimarães, José Humberto,
José Priante, Júlio Cesar, Júnior Coimbra, Lucio Vieira
Lima, Osmar Júnior, Otoniel Lima, Pauderney Avelino,
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Reinhold Stephanes,
Rodrigo Maia, Rui Palmeira, Toninho Pinheiro e Vaz de
Lima. ABERTURA: Assumiu a direção dos trabalhos
o Deputado Zequinha Marinho. Aberto os trabalhos, o
Deputado Zequinha Marinho informou que a audiência
destinava-se a debater o Projeto de Lei nº 7.546/2010
que “concede anistia aos ex-empregados de empresas
públicas e sociedades de economia mista demitidos
em virtude de adesão a programas de incentivo ou
desligamento voluntário”, resultado da aprovação do
Requerimento nº 139/12-CFT, de sua autoria. Fazendo
uso da palavra, informou aos presentes as razões pelas quais apresentou o requerimento, que resultou na
presente reunião. A seguir convidou para que tomassem assento à mesa os senhores expositores: Maria
Helena Sene Brito, Sindicato dos Servidores Federais
do Rio de Janeiro; Dejacy da Conceição, Presidente
da Associação da Guarda Portuária do Rio de Janeiro; Oton Pereira Neves, Presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos Federais; Ruy Johnson, Presidente do Sindicato dos Portuários de Manaus; Márcio de
Azevedo Dias, Diretor do SINDIPETRO-RN/FNP; Mário Jorge Paiva Neto, SINDPD/RJ; Fabíola Mônica da
Câmara de Gonçalves, SINDIPETRO-RJ. O presidente
deu conhecimento aos presentes acerca dos procedimentos regimentais a serem seguidos, comunicando
que a reunião seria gravada. Passando-se às explanações, o presidente concedeu a palavra aos senhores convidados para suas exposições: Maria Helena
Sene Brito , Sindicato dos Servidores Federais do Rio
de Janeiro;Dejacy da Conceição, Presidente da Asso-
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ciação da Guarda Portuária do Rio de Janeiro; Oton
Pereira Neves, Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Federais; Ruy Johnson, Presidente do Sindicato dos Portuários de Manaus; Márcio de Azevedo
Dias, Diretor do SINDIPETRO-RN/FNP; Mário Jorge
Paiva Neto, SINDPD/RJ; Fabíola Mônica da Câmara
de Gonçalves, SINDIPETRO-RJ. Encerradas as exposições, o presidente concedeu a palavra às Deputadas
Carmen Zanotto e Érika Kokay. Não havendo mais oradores inscritos, o Deputado Zequinha Marinho concedeu a palavra aos Senhores Maria Helena Sene Brito,
Sindicato dos Servidores Federais do Rio de Janeiro;
Dejacy da Conceição, Oton Pereira Neves, Ruy Johnson, Márcio de Azevedo Dias, Mário Jorge Paiva Neto
e Fabíola Mônica da Câmara Gonçalves, sucessivamente, para suas considerações finais a respeito do
tema. Antes de encerrar, o Deputado Zequinha Marinho
agradeceu a participação dos senhores convidados,
parlamentares, jornalistas e demais presentes. O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o arquivo
de áudio a integrar o acervo documental da reunião.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
Deputado Zequinha Marinho encerrou os trabalhos às
dezesseis horas e cinquenta e três minutos. E, para
constar, eu ______________________, Aparecida de
Moura Andrade, lavrei a presente Ata, que por ter sido
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Zequinha Marinho______________________, e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária Realizada em 21 de novembro de 2012.
Às dez horas e vinte e três minutos do dia vinte
e um de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributação, no Anexo II, Plenário 04 da Câmara dos Deputados. Antônio Andrade –
Presidente; Lucio Vieira Lima, Assis Carvalho e Pauderney Avelino – Vice-Presidentes; Afonso Florence,
Audifax, Cláudio Puty, João Dado, João Magalhães,
José Guimarães, Júlio Cesar, Manato, Osmar Júnior,
Otoniel Lima, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Reinhold
Stephanes e Rodrigo Maia – Titulares; Andre Moura,
Carmen Zanotto, Celso Maldaner, Jose Stédile, Luiz
Carlos Setim, Luiz Pitiman, Manoel Junior, Marcus
Pestana, Mauro Nazif, Mendonça Prado, Rogério Carvalho e Zeca Dirceu – Suplentes Deixaram de comparecer os Deputados Aelton Freitas, Alexandre Leite,
Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Edivaldo Holanda Junior,
Fernando Coelho Filho, Guilherme Campos, José Humberto, José Priante, Júnior Coimbra, Rui Palmeira, To-
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ninho Pinheiro, Vaz de Lima e Zequinha Marinho. Justificou a ausência o Deputado Edivaldo Holanda Junior.
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu
à apreciação as atas da 14ª reunião ordinária deliberativa e da 15ª reunião ordinária de audiência pública,
realizadas nos dias 31 de outubro e 08 de novembro,
respectivamente, cujas cópias foram distribuídas aos
senhores membros. Dispensada a leitura, a pedido do
deputado Lúcio Vieira Lima. Em discussão e votação,
as atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: O Presidente comunicou o recebimento dos seguintes relatórios:
1) Relatório e parecer prévio sobre as contas do Governo da República, referentes ao exercício de 2011,
emitido pelo Tribunal de Contas da União, nos termos
do art. 71, inciso I, da Constituição Federal; 2) Relatório Fiscobras 2012, encaminhado pelo Tribunal de
Contas da União, tratando da consolidação dos trabalhos de fiscalização de obras públicas integrantes do
orçamento da União referentes ao exercício de 2012;
3) Relatório Anual ANTT 2011, encaminhado pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres, apresentando o resultado da gestão daquela agência em relação aos serviços de transporte terrestre e exploração
de infraestrutura rodoviária e ferroviária outorgada. O
Presidente também deu conhecimento das seguintes
correspondências recebidas: 1) Cartas do Sr. Gilvan
Augusto de Faria, de Marília/SP, datadas de 22 de outubro e 07 de novembro de 2012, apelando pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.434/08, que “dispõe sobre
o reajuste dos benefícios mantidos pelo Regime Geral
de Previdência Social e o índice de correção previdenciária.” O Presidente informou, também, que foram
efetuadas designações de relatorias realizadas nos
dias 1º, 06 e 08 de novembro de 2012, cujos relatórios
foram enviados aos gabinetes dos senhores membros,
por email, e estariam disponíveis aos demais interessados na página da Comissão, no portal da Câmara
dos Deputados. ORDEM DO DIA: Considerando a
proximidade do término da sessão legislativa em curso, o Presidente solicitou aos senhores relatores que
devolvessem à Comissão os projetos com os respectivos pareceres, de modo a possibilitar a apreciação
das matérias nas reuniões seguintes. O Presidente
deu conhecimento aos Senhores membros do recebimento do Aviso nº 112, de 2012, do Banco Central do
Brasil, que encaminha ao Congresso Nacional o demonstrativo das emissões do Real referentes ao mês
de agosto de 2012, as razões delas determinantes e
a posição das reservas internacionais a elas vinculadas. Aprovado requerimento de inversão de pauta, do
Deputado Pauderney Avelino, nos termos do art. 50,
§1º, do Regimento Interno. 31 – PROJETO DE LEI Nº
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2.713/11 – do Senado Federal – José Sarney – (PLS
191/2006) – que “altera a Lei Complementar nº 70, de
30 de dezembro de 1991, as Leis nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e nº 8.894, de 21 de junho de 1994,
e a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, para conceder isenções tributárias à Academia
Brasileira de Letras, à Associação Brasileira de Imprensa e ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro;
cancela os débitos fiscais dessas instituições; e dá
outras providências”. RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. PARECER: pela compatibilidade e
adequação financeira e orçamentária, com emenda,
e, no mérito, pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO
DE VOTO. Em seguida, o Presidente retornou à apreciação da Pauta. B – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO Nº 143/12 – do Sr. Zeca Dirceu – que “”Solicita que sejam convidados para participar de audiência
pública Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda
Guido Mantega e o Senhor Luiz Guilherme Schymura
Oliveira (Diretor do Instituto Brasileiro de Economia)
– Fundação Getúlio Vargas.”” APROVADO UNANIMEMENTE O REQUERIMENTO. 2 – REQUERIMENTO
Nº 144/12 – do Sr. Rodrigo Maia – (PLP 155/2012) –
que “solicita informações ao Ministro de Estado da
Fazenda relativo ao impacto orçamentário-financeiro
decorrente do Projeto de Lei Complementar nº
155/2012, que “Altera a Lei Complementar nº 70, de
30 de dezembro de 1991, as Leis nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e nº 8.894, de 21 de junho de 1994,
e a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, para conceder isenções tributárias à Sociedade
Brasileira de Autores Teatrais; cancela os débitos fiscais dessa instituição; e dá outras providências”. APROVADO UNANIMEMENTE O REQUERIMENTO. 3 –
REQUERIMENTO Nº 145/12 – do Sr. João Dado – que
“requer a realização de audiência pública conjunta da
Comissão de Finanças e Tributação – CFT, da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – CFFC, da
Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF,
Comissão de Educação e Cultura – CEC, e Comissão
de Direitos Humanos e Minorias – CDHM, destinada
a debater sobre a Certificação das Entidades Filantrópicas na área de Assistência Social”. APROVADO
UNANIMEMENTE O REQUERIMENTO, COM ALTERAÇÃO. O Presidente passou à apreciação dos blocos.
BLOCO I – PELA INCOMPATIBILIDADE E/OU INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. PROJETOS AUTORIZATIVOS: 18 – PROJETO DE LEI Nº
1.496/11 – do Sr. Hugo Motta – que “autoriza a criação,
pelo Poder Executivo, da Universidade Federal do Sertão, com sede no município de Patos, no Estado da
Paraíba”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARE-
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CER: pela incompatibilidade e inadequação financeira
e orçamentária. NÃO DELIBERADO. 21 – PROJETO
DE LEI Nº 4.545/08 – do Sr. Vitor Penido – que “autoriza a criação de Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET, no município de Ponte Nova, no Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado PEDRO
EUGÊNIO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. APROVADO POR
UNANIMIDADE O PARECER. 28 – PROJETO DE LEI
Nº 4.715/09 – do Senado Federal – João Vicente Claudino – (PLS 631/2007) – que “dispõe sobre a criação
de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no
Município de Bom Jesus, no Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. PARECER:
pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 29 – PROJETO DE LEI Nº 4.745/09 – do
Senado Federal – João Vicente Claudino – (PLS
379/2007) – que “dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de
Picos, no Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. PARECER: pela incompatibilidade
e inadequação financeira e orçamentária. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 35 – 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 financeira e orçamentária. NÃO DELIBERADO.
BLOCO II – PELA INCOMPATIBILIDADE E/OU INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: 6 –
PROJETO DE LEI Nº 7.619/10 – da Comissão de Legislação Participativa – (SUG 189/2009) – que “altera
a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, que dispõe
sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício
da cidadania”. RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. Vista ao Deputado Cláudio
Puty, em 28/03/2012. NÃO DELIBERADO. 24 – PROJETO DE LEI Nº 5.457/09 – do Senado Federal – Aloizio Mercadante – (PLS 120/2003) – que “veda a cobrança de qualquer valor em processos seletivos de
ingresso em cursos de graduação de instituições públicas federais de educação superior para os candidatos que menciona”. RELATOR: Deputado JÚNIOR
COIMBRA. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. NÃO DELIBERADO. 34 – PROJETO DE LEI Nº 1.048/07 – da Sra.
Andreia Zito – que “dispõe sobre o custeio dos exames
médicos admissionais, para posse em cargo público
de provimento efetivo, de candidato aprovado em concurso”. RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. PA-
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RECER: pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto e da emenda da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público. NÃO DELIBERADO.
36 – PROJETO DE LEI Nº 2.835/08 – do Sr. Antonio
Carlos Mendes Thame – que “acrescenta § 4º ao art.
21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para permitir que a dona de casa recolha contribuição previdenciária desde a data do casamento”. RELATOR:
Deputado RICARDO BERZOINI. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da Comissão de Seguridade Social e Família. Vista conjunta aos Deputados
Jean Wyllys, Pauderney Avelino e Rui Costa, em
15/06/2011. NÃO DELIBERADO. 39 – PROJETO DE
LEI Nº 4.163/08 – do Sr. Eduardo Barbosa – que “altera o art. 46 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
para dispor sobre o benefício de aposentadoria por
invalidez do Regime Geral de Previdência Social, no
caso de posse em cargo eletivo federal, estadual, municipal ou distrital”. RELATOR: Deputado JÚNIOR
COIMBRA. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. O Deputado Antonio Carlos Mendes Thame apresentou voto em separado em 05/10/2011. NÃO DELIBERADO. 42 – 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 financeira e orçamentária. NÃO DELIBERADO.
45 – 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
universitário para efeito de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.
NÃO DELIBERADO. 55 – PROJETO DE LEI Nº 1.032/07
– do Sr. Valdir Colatto – 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 financeira e orçamentária do
PL nº 1.032/07, dos PL’s nºs 4.384/08 e 406/11, apensados, e do Substitutivo da Comissão de Seguridade
Social e Família. NÃO DELIBERADO. BLOCO III – PELA
NÃO IMPLICAÇÃO DA MATÉRIA COM AUMENTO
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OU DIMINUIÇÃO DA RECEITA OU DA DESPESA
PÚBLICAS, NÃO CABENDO PRONUNCIAMENTO
QUANTO À ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E, NO MÉRITO, PELA APROVAÇÃO:
11 – 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 aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 13 – PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 38/11 – do Sr. Onofre
Santo Agostini – que “dispõe sobre condições para a
liquidação de créditos de precatórios a serem pagos
pelas Fazendas Públicas dos Estados, Distrito Federal
e Municípios”. RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA
LIMA. PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela
aprovação. NÃO DELIBERADO. 14 – PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 89/11 – do Sr. João Ananias
– que “acrescenta art. 43-A à Lei Complementar nº
101, de 4 de Maio de 2000”. RELATOR: Deputado VAZ
DE LIMA. PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela
aprovação. O Deputado Jerônimo Goergen apresentou
voto em separado em 17/10/2012. NÃO DELIBERADO.
16 – 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 aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
NÃO DELIBERADO. 30 – 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 aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
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cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
NÃO DELIBERADO. 41 – 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 desemprego por
outros meios de prova admitidos em direito”. RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. PARECER: pela
não implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da Comissão de
Seguridade Social e Família; e, no mérito, pela aprovação do Projeto e da emenda da CSSF. NÃO DELIBERADO. 44 – 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 esportivos comunitários entre os projetos
aptos a receber incentivos fiscais”. RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 46
– PROJETO DE LEI Nº 1.526/11 – do Sr. Manato – que
“acrescenta o art. 259-A à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, dispondo sobre a prescrição das multas de trânsito”. RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO. PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do 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. NÃO DELIBERADO. 48
– PROJETO DE LEI Nº 2.820/03 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “institui a “Lei da Transparência Tributária”, dispondo sobre fornecimento de
informações relativas à arrecadação tributária federal”.
RELATOR: Deputado ALFREDO KAEFER. PARECER:
pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 50 – PROJETO DE LEI Nº 2.077/07 – do Sr. Carlos Brandão – 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
aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação. NÃO DELIBERADO. BLOCO IV – PELA
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COMPATIBILIDADE E ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA E, NO MÉRITO, PELA APROVAÇÃO: 7 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
122/07 – do Sr. Vanderlei Macris – que “dispõe sobre
o IPTU – Imposto 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 Tributário Nacional)”. RELATOR: Deputado
JOÃO DADO. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação. NÃO DELIBERADO. 10 – 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. NÃO
DELIBERADO. 43 – 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 Desenvolvimento Urbano; e,
no mérito, pela aprovação do Projeto. NÃO DELIBERADO. 47 – 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. NÃO
DELIBERADO. BLOCO V – 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 REJEIÇÃO: 8 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 266/08 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “regulamenta a faculdade da União
condicionar a transferência de recursos originários da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– Cide incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados, e álcool etílico combustível, a Estados, seus
respectivos Municípios, e ao Distrito Federal”. RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. PARECER: pela
não implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e da Emenda da Comissão de
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Viação e Transportes; e, no mérito, pela rejeição do
Projeto e da Emenda da CVT. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 40 – PROJETO DE LEI Nº
5.166/09 – do Sr. Jefferson Campos – que “altera a Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que “dispõe sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras
providências”” (Apensado: PL 121/2011) RELATOR:
Deputado ZECA DIRCEU. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 5.166/09 e do PL nº 121/11, apensado
e, no mérito, pela rejeição do PL nº 5.166/09 e do PL
nº 121/11, apensado. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 51 – 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 aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira 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. NÃO DELIBERADO. BLOCO VI – PELA NÃO
IMPLICAÇÃO DA MATÉRIA COM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA RECEITA OU DA DESPESA PÚBLICAS, NÃO CABENDO PRONUNCIAMENTO QUANTO
À ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:
19 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 168/04 – do Sr.
Giacobo e outros – que “institui Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar irregularidades nas
licitações de coleta de lixo no País”. RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. PARECER: pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 25 – PROJETO DE LEI Nº 7.421/10 – do Senado Federal – Expedito Júnior – (PLS 46/2008) – que “estabelece a
obrigatoriedade da neutralização das emissões de
gases de efeito estufa decorrentes da realização da
Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 2014”. RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. PARECER:
pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
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NÃO DELIBERADO. C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: PRIORIDADE 4 – 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 financeira e
orçamentária, com emendas. NÃO DELIBERADO. 5
– 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”.
(Apensados: PLP 380/2008, PLP 403/2008 e PLP
475/2009) RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do 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 Nacional 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 CAINDR, com
Substitutivo. NÃO DELIBERADO. 9 – PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 538/09 – do Sr. Eleuses
Paiva – que “altera a Lei Complementar nº 87, de 13
de setembro de 1996, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. PARECER:
pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com emenda. O Deputado Rui Costa apresentou voto em separado em 09/08/2011. NÃO DELIBERADO. 12 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/11 – do Sr.
Efraim Filho – que “dispõe sobre a incidência do 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.
Vista ao Deputado Vaz de Lima, em 10/08/2011. NÃO
DELIBERADO. 15 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 194/01 – do Sr. Chico da Princesa – que “dispõe sobre os instrumentos de defesa do sujeito passivo da obrigação tributária”. (Apensados: PLP 285/2005,
PLP 37/2007 e PLP 38/2007) RELATOR: Deputado
EDUARDO CUNHA. PARECER: pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou
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da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira 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. TRAMITAÇÃO Ordinária 17 – PROJETO DE LEI Nº 2.082/03
– do Sr. Paes Landim – que “altera a redação dos dispositivos que menciona da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta outros”. (Apensados:
PL 3366/2004 e PL 3993/2008 (Apensados: PL
6262/2009 (Apensado: PL 2261/2011), PL 387/2011
e PL 1632/2011)) RELATOR: Deputado JOÃO DADO.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 2.082/03
e dos PL’s nºs 3.366/04, 6.262/09, 387/11, 1.632/11 e
do 2.261/11, apensados, e do Substitutivo da Comissão da Educação e Cultura, e pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº
3.993/08, apensado, com emendas. APROVADO POR
UNANIMIDADE O PARECER. 20 – PROJETO DE LEI
Nº 1.731/07 – do Sr. Augusto Carvalho – que “dispõe
sobre o registro de dados das empresas estatais federais no SIAFI”. RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do PL nº 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. Vista ao Deputado Rui Costa, em
24/08/2011. NÃO DELIBERADO. C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE 22 – 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 ingresso 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 orçamentária do Projeto de Lei nº 2.011/11, dos PL’s nº 305/07,
6.082/09, 7.717/10, apensados, e da Emenda apresentada 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,
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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. NÃO DELIBERADO. 23
– PROJETO DE LEI Nº 950/07 – do Sr. Luiz Couto –
que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências” RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e da Emenda nº 1/11 apresentada na
Comissão de Finanças e Tributação e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e da Emenda nº 1/11 apresentada na CFT, com Substitutivo. Vista ao Deputado Pauderney Avelino, em 26/10/2011. NÃO DELIBERADO.
26 – 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 financeira e orçamentária. NÃO DELIBERADO. 27 – PROJETO DE LEI
Nº 4.249/08 – do Senado Federal – Garibaldi Alves
Filho – (PLS 500/2007) – que “acrescenta os arts. 37A, 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”. (Apensados: PL
1948/2007, PL 4852/2009 e PL 4871/2009) RELATOR:
Deputado RICARDO BERZOINI. PARECER: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 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. NÃO DELIBERADO.
TRAMITAÇÃO Ordinária 32 – 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 aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo
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pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária do Projeto de Lei nº 6.287/09 e do
Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio e, no mérito, pela aprovação do PL nº 6.287/09 e do Substitutivo da CDEIC,
com Subemenda. NÃO DELIBERADO. 33 – PROJETO DE LEI Nº 324/07 – do Sr. Augusto Carvalho –
que “institui o Programa Nacional de Qualidade Ambiental e dá outras providências”. RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. PARECER: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária do Projeto e das emendas da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e, no mérito, pela aprovação do Projeto e das
emendas da CMADS, com Substitutivo. Os Deputados Vignatti e Guilherme Campos apresentaram votos em separado. Vista conjunta aos Deputados Edmar Arruda e Rui Costa, em 09/11/2011. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER, APRESENTARAM
VOTOS EM SEPARADO OS DEPUTADOS VIGNATTI E GUILHERME CAMPOS. 37 – 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 financeira 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. NÃO DELIBERADO. 38 – PROJETO DE
LEI Nº 3.045/08 – do Sr. Sandes Júnior – que “cria
o Programa Entrada do Idoso nos hospitais e postos
de saúde no âmbito de todo o Território Nacional”.
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela
compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, com emenda. NÃO DELIBERADO. 49 – 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 aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira 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. NÃO DELIBERADO. 52 – PROJETO DE LEI Nº 3.336/08 – do Sr. Luis Carlos Heinze – que “altera a Lei nº 11.116, de 18 de maio de
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2005, para incentivar a produção de biocombustível
para o consumo do próprio produtor rural e de associados de cooperativas agropecuárias”. RELATOR:
Deputado REINHOLD STEPHANES. PARECER: pela
não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira
e orçamentária do Projeto, na forma do Substitutivo
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural com a Subemenda 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. 53 – PROJETO DE LEI Nº 5.808/05 – do
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “redefine
as garantias e simplifica os requisitos para acesso
a financiamentos do FINAME Agrícola”. RELATOR:
Deputado JOSÉ HUMBERTO. PARECER: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária do 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 emendas nºs. 1/07, 2/07, 3/07 e 4/07 apresentadas na
CFT . NÃO DELIBERADO. 54 – PROJETO DE LEI
Nº 4.964/09 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame
– que “autoriza às sociedades cooperativas de crédito
receber pagamentos de contribuições e tributos federais, estaduais e municipais”. RELATOR: Deputado
RICARDO BERZOINI. PARECER: pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação, com Substitutivo. NÃO DELIBERADO. 56 – 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 aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 3.750/08, com emenda.
NÃO DELIBERADO. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos
às dez horas e cinquenta e nove minutos. E, para constar, eu ______________________, Aparecida de Moura Andrade, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Antônio Andrade ______________________, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária Realizada em 28 de novembro de 2012.
Às dez horas e trinta e um minutos do dia vinte
e oito de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a
Comissão de Finanças e Tributação, no Anexo II, Plenário 04 da Câmara dos Deputados, com a presença
dos Senhores Deputados Antônio Andrade – Presidente; Lucio Vieira Lima, Assis 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, Manato, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Reinhold Stephanes, Rui Palmeira, Vaz de Lima
e Zequinha Marinho – Titulares; Antonio Carlos Mendes
Thame, Celso Maldaner, Eduardo Cunha, Jerônimo
Goergen, Jose Stédile, Luiz Carlos Setim, Luiz Pitiman,
Manoel Junior, Mauro Nazif, Mendonça Prado e Rogério Carvalho – Suplentes. Deixaram de comparecer
os Deputados Alfredo Kaefer, Edivaldo Holanda Junior,
José Priante, Júnior Coimbra, Osmar Júnior, Otoniel
Lima, Rodrigo Maia e Toninho Pinheiro. ABERTURA:
Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e esclareceu que a reunião
se destinava à discussão e votação das emendas a
serem apresentadas pela Comissão de Finanças e
Tributação ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de
2013 (PL nº 24/2012 – do Congresso Nacional). ORDEM DO DIA: Informou ainda que haviam sido apresentadas 15 sugestões de emendas. O Presidente
ressaltou que, de acordo com a Resolução nº 1, de
2006, do Congresso Nacional, a Comissão poderia
apresentar um limite máximo de 03 emendas de apropriação e 03 emendas de remanejamento. O Presidente alertou também que não havia limite para apresentação de emendas de texto. Dessa forma, ficou acordado que as Sugestões de Emendas ao Orçamento
nºs 02 a 07, de 2012, seriam apensadas à Sugestão
de Emenda ao Orçamento nº 01/2012, por tratarem do
mesmo objeto. Em discussão as sugestões: o Deputado José Guimarães propôs que as Sugestões de
Emendas nºs 08/12, 10/12 e 11/12 fossem as escolhidas como Emendas de Apropriação; e as demais como
Emendas de remanejamento. O Deputado Pauderney
Avelino, em discordância, propôs que as Emendas nºs
01/12, 08/12 e 11/12 fossem acolhidas como Emendas
de Apropriação e as demais como Emendas de remanejamento. Discutiram as propostas os Deputados João
Dado, Pedro Novais, Pedro Eugênio, Lucio Vieira Lima
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e Afonso Florence. Não havendo consenso, o Presidente submeteu à apreciação as duas propostas. Em
votação, foi aprovada a sugestão do Deputado José
Guimarães, restando como Emendas de Apropriação
as Sugestões de Emendas de nºs 8/12, 10/12 e 11/12.
Passou-se à votação das Emendas de Remanejamento. O Deputado Cláudio Puty apresentou a SOR nº
16/12. Em seguida, o Presidente indagou ao Plenário
se havia consenso com relação às alterações sugeridas, o que foi acatado. Em votação, foram aprovadas
as SOR nºs 01/12(apensadas: SOR nºs 02/12, 03/12,
04/12, 05/12, 06/12 e 07/12), SOR nº 09/12 e SOR nº
16/12. Logo após, o Presidente submeteu à apreciação
as Sugestões de Emendas de texto nºs 12/12, 13/12,
14/12 e 15/12. Em votação as sugestões de emendas
foram aprovadas. Dessa forma obteve-se o seguinte
resultado: 1) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 1/12 – do Sr. Pauderney
Avelino – emenda de apropriação objetivando acréscimo de despesa à dotação do Programa de Trabalho
“APOIO FINANCEIRO À FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS” da Unidade Orçamentária 25101, de âmbito NACIONAL, no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais). Em votação, aprovada, unanimemente, a
Sugestão, com alterações. Alterações: para que sejam
apensadas a ela as Sugestões de nºs 02/12 a 07/12,
e que os autores destas sejam incorporados à Sugestão de nº 01/12; e a emenda passou a ser emenda de
remanejamento. 2) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 2/12 – do Sr. Eduardo
Cunha – emenda de apropriação objetivando acréscimo de despesa à dotação do Programa de Trabalho
“APOIO FINANCEIRO À FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS” da Unidade Orçamentária 25101, de âmbito NACIONAL, no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais). Em votação, aprovada sugestão de emenda,
com alterações. Alterações: esta sugestão de emenda
ao orçamento foi apensada à SOR nº 1/12; a emenda
passou a ser emenda de remanejamento. 3) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES
Nº 3/12 – do Sr. João Magalhães – emenda de apropriação objetivando acréscimo de despesa à dotação
do Programa de Trabalho “APOIO FINANCEIRO À
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS” da Unidade Orçamentária 25101, de âmbito NACIONAL, no valor de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Em votação,
aprovada sugestão de emenda, com alterações. Alterações: esta sugestão de emenda ao orçamento foi
apensada à SOR nº 1/12; a emenda passou a ser
emenda de remanejamento. 4) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 4/12 – do Sr.
Toninho Pinheiro – emenda de apropriação objetivando acréscimo de despesa à dotação do Programa de
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Trabalho “APOIO FINANCEIRO À FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS” da Unidade Orçamentária 25101, de
âmbito NACIONAL, no valor de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais). Em votação, aprovada sugestão de emenda, com alterações. Alterações: esta
sugestão de emenda ao orçamento foi apensada à
SOR nº 1/12; a emenda passou a ser emenda de remanejamento. 5) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 5/12 – do Sr. Luciano
Castro – emenda de apropriação objetivando acréscimo de despesa à dotação do Programa de Trabalho
“APOIO FINANCEIRO À FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS” da Unidade Orçamentária 25101, de âmbito NACIONAL, no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais). Em votação, aprovada sugestão de emenda,
com alterações. Alterações: esta sugestão de emenda
ao orçamento foi apensada à SOR nº 1/12; a emenda
passou a ser emenda de remanejamento. 6) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES
Nº 6/12 – do Sr. Pedro Novais – emenda de apropriação objetivando acréscimo de despesa à dotação do
Programa de Trabalho “APOIO FINANCEIRO À FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS” da Unidade Orçamentária 25101, de âmbito NACIONAL, no valor de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Em votação,
aprovada sugestão de emenda, com alterações. Alterações: esta sugestão de emenda ao orçamento foi
apensada à SOR nº 1/12; a emenda passou a ser
emenda de remanejamento. 7) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 7/12 – do Sr.
Jerônimo Goergen – emenda de apropriação objetivando acréscimo de despesa à dotação do Programa
de Trabalho “APOIO FINANCEIRO À FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS” da Unidade Orçamentária 25101, de
âmbito NACIONAL, no valor de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais). Em votação, aprovada sugestão de emenda, com alterações. Alterações: esta
sugestão de emenda ao orçamento foi apensada à
SOR nº 1/12; a emenda passou a ser emenda de remanejamento. 8) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO -COMISSÕES Nº 8/12 – do Sr. José Guimarães – emenda de apropriação objetivando inclusão
de despesa à dotação do Programa de Trabalho “PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL SOCIAL DO
BANCO DO NORDESTE/BNB E DO BANCO DA AMAZÔNIA/BASA”, das Unidades Orçamentárias 25210 e
25202 respectivamente, de âmbito NACIONAL, no
valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais).
Em votação, aprovada unanimemente a sugestão de
emenda, com alteração. Alteração: a unidade orçamentária contemplada pela emenda é apenas a 25210
– BNB. 9) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 9/12 – do Sr. Eduardo Cunha
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– emenda de apropriação objetivando acréscimo de
despesa à dotação do Programa de Trabalho “DÍVIDA
INTERNA DECORRENTE DE NOVAÇÃO DE DÍVIDAS
DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES
SALARIAIS – FCVS (LEI Nº 10.150, DE 2000)” da Unidade Orçamentária 71101, de âmbito NACIONAL, no
valor de R$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de reais). Em votação, aprovada,
unanimemente, a sugestão de emenda, com alteração.
Alteração: a emenda passou a ser de remanejamento.
10) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO –
COMISSÕES Nº 10/12 – do Sr. João Dado – emenda
de apropriação objetivando inclusão de despesa à
dotação do Programa de Trabalho “PROMOÇÃO DA
EDUCAÇÃO FISCAL – CAPACITAÇÃO, NAS TRÊS
ESFERAS DE GOVERNO, DE AGENTES PÚBLICOS,
MEIO DE EVENTOS DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO NAS ÁREAS DE Finanças PÚBLICAS e Tributação SOB A RESPONSABILIDADE DA ESCOLA
DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA” da Unidade
Orçamentária 25913, de âmbito NACIONAL, no valor
de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Em votação, aprovada unanimemente a sugestão de emenda. 11) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO
– COMISSÕES Nº 11/12 – do Sr. João Dado – emenda de apropriação objetivando inclusão de despesa à
dotação do Programa de Trabalho “RESERVA PARA
COMPENSAÇÃO DE PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS
QUE CRIEM DESPESA OBRIGATÓRIA OU RENÚNCIA DE RECEITA SUJEITAS À DELIBERAÇÃO DE
ÓRGÃO COLEGIADO PERMANENTE DO PODER
LEGISLATIVO, DURANTE O EXAME DE COMPATIBILIDADE E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA LEGISLAÇÃO” da Unidade Orçamentária 99915, de âmbito NACIONAL, no valor de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais). Em votação, aprovada
unanimemente a sugestão de emenda. 12) SUGESTÃO
DE EMENDA DE TEXTO AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 12/12 – do Sr. Antônio Andrade – emenda
de texto aditiva visando acrescentar artigo após o Artigo 10, Inciso XI, do Projeto. Em votação, aprovada
unanimemente a sugestão de emenda. 13) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES
Nº 13/12 – do Sr. Antônio Andrade – emenda de texto
supressiva visando suprimir o Parágrafo 4º do Art. 4º
do Projeto. Em votação, aprovada unanimemente a
sugestão de emenda. 14) SUGESTÃO DE EMENDA
AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 14/12 – do Sr.
Antônio Andrade – emenda de texto modificativa visando alterar o Artigo 4º do Projeto. Em votação, aprovada unanimemente a sugestão de emenda. 15) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 15/12 – do Sr. Antônio Andrade – emenda
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de texto modificativa objetivando alterar o Artigo 4º,
caput, do Projeto. Em votação, aprovada unanimemente a sugestão de emenda. 16) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO – COMISSÕES Nº 16/12 – do
Sr. Cláudio Puty – emenda de remanejamento objetivando acréscimo de despesa à dotação do Programa
de Trabalho “DIAGNÓSTICOS, PROSPECÇÕES E
ESTRATÉGIAS DO Desenvolvimento BRASILEIRO”
da Unidade Orçamentária 61201, de âmbito NACIONAL, no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais). Em votação, aprovada unanimemente a sugestão de emenda. Antes de encerrar os trabalhos, o
Senhor Presidente submeteu à discussão e votação a
ata da reunião. Em discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade. ENCERRAMENTO. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos
às onze horas e cinco minutos. E, para constar, eu
______________________, Aparecida de Moura Andrade, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Antônio Andrade ______________________, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Nona Reunião Extraordinária
Realizada em 28 de novembro de 2012.
Às onze horas e cinco minutos do dia vinte e oito
de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão
de Finanças e Tributação, no Anexo II, Plenário 04 da
Câmara dos Deputados. Antônio Andrade – Presidente; Lucio Vieira Lima, Assis 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 Coimbra, Manato, Pedro Eugênio, Pedro Novais, Reinhold Stephanes, Rui Palmeira, Vaz de Lima e Zequinha Marinho – Titulares; Andre
Moura, Antonio Carlos Mendes Thame, Celso Maldaner, Eduardo Cunha, Jerônimo Goergen, Luiz Carlos
Setim, Luiz Pitiman, Manoel Junior, Mauro Nazif, Mendonça Prado e Rogério Carvalho – Suplentes. Compareceu também a Deputada Jandira Feghali, como
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados
Alfredo Kaefer, Edivaldo Holanda Junior, José Priante,
Osmar Júnior, Otoniel Lima, Rodrigo Maia e Toninho
Pinheiro. O Deputado João Dado justificou ausência
na reunião realizada no dia 22 de novembro de 2012.
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu
à apreciação as Atas da 16ª Reunião Ordinária de Au-
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diência Pública e da 17ª Reunião Ordinária deliberativa, realizadas nos dias 20 e 21 de novembro, respectivamente, cujas cópias foram distribuídas aos senhores membros. Dispensada a leitura, a pedido do Deputado Guilherme Campos. Em discussão e votação,
as atas foram aprovadas por unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente informou a realização das designações de relatorias nos dias 14, 22 e 27 de novembro
de 2012, cujos relatórios foram enviados aos gabinetes
dos senhores Membros, por email, e estariam disponíveis aos demais interessados na página da Comissão, no portal da Câmara dos Deputados. ORDEM DO
DIA: Aprovado Requerimento de inversão de Pauta,
nos termos do art. 50, §1º, combinado com o artigo
160 do RI, de autoria do Deputado José Guimarães.
O Deputado Lúcio Vieira Lima assumiu a condução
dos trabalhos, nos termos do Art. 43 RI. 7 – PROJETO
DE LEI Nº 7.749/10 – do Supremo Tribunal Federal –
que “dispõe sobre o subsídio de Ministro do Supremo
Tribunal Federal, referido no art. 48, XV, da Constituição Federal, e dá outras providências”. (Apensados:
PL 2197/2011 e PL 4360/2012) RELATOR: Deputado
ANTÔNIO ANDRADE. PARECER: pela adequação
financeira e orçamentária do Projeto de Lei 7749/2010,
na forma do Substitutivo do Relator, e pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária dos
PLs 2197/2011 e 4360/2012, apensados, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público; e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 7749/2010, com Substitutivo. APROVADO
UNANIMEMENTE O PARECER. O Deputado Antonio
Andrade reassumiu os trabalhos. Aprovado Requerimento de inversão de Pauta, nos termos do art. 50,
§1º, combinado com o artigo 160 do RI, de autoria do
Deputado Andre Vargas. 8 – PROJETO DE LEI Nº
7.753/10 – do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO –
que “dispõe sobre o subsídio do Procurador-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”. (Apensados: PL 2198/2011 e
PL 4358/2012) RELATOR: Deputado AELTON FREITASPARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 7.753/10, com emendas, e
pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Substitutivo da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, dos PL’s nº 2.198/2011
e 4.358/2012, apensados. APROVADO UNANIMEMENTE O PARECER. Aprovado Requerimento de inversão de Pauta, nos termos do art. 50, §1º, combinado com o artigo 160 do RI, de autoria do Deputado
Luiz Pitiman. 50 – PROJETO DE LEI Nº 4.280/08 – do
Sr. Beto Mansur – que “dispõe sobre o exercício da
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atividade e a remuneração do permissionário lotérico,
fixa condições para sua atuação como correspondente bancário, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 4.280/08 e do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e, no
mérito, pela aprovação do PL nº 4.280/08 e do Substitutivo da CTASP, com emendas. PARECER COM
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO, DEP. ANDRE VARGAS (PT – PR), 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 DO PROJETO DE LEI Nº 4.280/08 E
DO SUBSTITUTIVO DA CTASP, COM EMENDAS.
APROVADO UNANIMEMENTE O PARECER. Aprovado Requerimento de inversão de Pauta, nos termos
do art. 50, §1º, combinado com o artigo 160 do RI, de
autoria do Deputado Assis Carvalho. 54 – PROJETO
DE LEI Nº 757/11 – da Sra. Jandira Feghali – que “institui o Cultura Viva – Programa Nacional de Cultura,
Educação e Cidadania, estabelece normas para seu
funcionamento, e dá outras providências”. (Apensado:
PL 1378/2011) RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 757/11 e do
PL nº 1.378/11, apensado, pela adequação financeira
e orçamentária do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura, com emendas, e pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária das
Emendas nºs 1 e 2/11 da CEC. DESIGNADO RELATOR, DEP. ASSIS CARVALHO (PT – PI). PARECER
DO RELATOR, DEP. ASSIS CARVALHO, PELA COMPATIBILIDADE E ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO DE LEI Nº 757/11 E DO
PL 1378/2011, APENSADO, PELA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUBSTITUTIVO
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM
EMENDAS, E PELA NÃO IMPLICAÇÃO DA MATÉRIA
COM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA RECEITA OU
DA DESPESA PÚBLICAS, NÃO CABENDO PRONUNCIAMENTO QUANTO À ADEQUAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS NºS 1 E 2/11 DA
CEC. APROVADO UNANIMEMENTE O PARECER. O
Deputado Guilherme Campos apresentou requerimento de inversão de pauta para apreciação do PL 2011/11.
Em votação, o requerimento foi aprovado. O Deputado
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Andre Vargas solicitou verificação de votação, apoiado
pelo Deputado Lúcio Vieira Lima. O Presidente, constatada a falta de quórum para dar continuidade aos
trabalhos, encerrou a reunião. A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: URGENTE 1 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 549/12 – da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. –
(MSC 51/2012) – que “aprova o texto da Decisão 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.
2 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 585/12
– da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. – (MSC 79/2012) – que “aprova a Decisão do
Conselho do Mercado Comum do Mercosul nº 37/08,
aprovada durante a XXXVI Reunião Ordinária do Conselho 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 financeira e orçamentária.
NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. PRIORIDADE 3 – 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 financeira 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 inadequação 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, apensados. NÃO DELIBERADO EM
VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR
FALTA DE QUÓRUM. 4 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 351/11 – do Senado Federal – Comissão de Assuntos Econômicos – (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 aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação
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financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação.
NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 5 –
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 financeira e orçamentária, com emendas. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião
POR FALTA DE QUÓRUM. 6 – PROJETO DE LEI Nº
5.072/09 – do Senado Federal – 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 aumento 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. 9
– 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”.
(Apensados: PLP 380/2008, PLP 403/2008 e PLP
475/2009) RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária do 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 Nacional 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 CAINDR, com
Substitutivo. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO
ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 10 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
122/07 – do Sr. Vanderlei Macris – que “dispõe sobre
o IPTU – Imposto 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 Tributário Nacional)”. RELATOR: Deputado
JOÃO DADO. 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.
11 – 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 setem-
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bro 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. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE
DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE
QUÓRUM. 12 – 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 aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. NÃO DELIBERADO
EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR
FALTA DE QUÓRUM. 13 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/11 – do Sr. Efraim Filho – que
“dispõe sobre a incidência do 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. Vista ao Deputado Vaz de Lima, em 10/08/2011. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião
POR FALTA DE QUÓRUM. 14 – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 194/01 – do Sr. Chico da Princesa – que “dispõe sobre os instrumentos de defesa
do sujeito passivo da obrigação tributária”. (Apensados:
PLP 285/2005, PLP 37/2007 e PLP 38/2007) RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER: pela
não implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do 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 VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião
POR FALTA DE QUÓRUM. 15 – 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 orça-
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mentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”. 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 e orçamentária;
e, no mérito, pela aprovação. NÃO DELIBERADO EM
VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR
FALTA DE QUÓRUM. 16 – 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 financeira e orçamentária. NÃO DELIBERADO
EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR
FALTA DE QUÓRUM. TRAMITAÇÃO Ordinária 17 –
PROJETO DE LEI Nº 1.731/07 – do Sr. Augusto Carvalho – que “dispõe sobre o registro de dados das
empresas estatais federais no SIAFI”. RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. PARECER: pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária do PL
nº 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. Vista ao Deputado Rui
Costa, em 24/08/2011. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 18 – 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
aumento 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. B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: PRIORIDADE 19
– 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 ingresso 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
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adequação financeira e orçamentária do Projeto de
Lei nº 2.011/11, dos PL’s nº 305/07, 6.082/09, 7.717/10,
apensados, e da Emenda apresentada 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. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO
ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 20 – 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 financeira e
orçamentária. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO
ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 21 – PROJETO DE LEI Nº 4.249/08 – do Senado Federal – Garibaldi Alves Filho – (PLS 500/2007)
– que “acrescenta 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”. (Apensados: PL 1948/2007, PL 4852/2009
e PL 4871/2009) RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 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. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO
ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 22 – 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 aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamen-

Sexta-feira 07

42787

tária; e, no mérito, pela aprovação. NÃO DELIBERADO
EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR
FALTA DE QUÓRUM. 23 – 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
financeira 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. 24 – 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 aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 25 – 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 financeira e orçamentária. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 26 – PROJETO DE
LEI Nº 3.250/12 – do Senado Federal – Lindbergh
Farias – (PLS 27/2011) – que “altera a Lei nº 11.977,
de 7 de julho de 2009, para assegurar aos Municípios
a faculdade de direcionar integralmente as ações do
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) ao atendimento de famílias residentes em áreas de risco ou
insalubres ou que tenham sido desabrigadas”. RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária.
NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. TRAMITAÇÃO Ordinária 27 – 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 aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 6.287/09 e do Substitutivo da
Comissão de Desenvolvimento Econômico Indústria e
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Comércio e, no mérito, pela aprovação do PL nº
6.287/09 e do Substitutivo da CDEIC, com Subemenda. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 28
– 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 financeira e orçamentária.
NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 29
– 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 financeira 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. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA
DE QUÓRUM. 30 – PROJETO DE LEI Nº 3.045/08 –
do Sr. Sandes Júnior – que “cria o Programa Entrada
do Idoso nos hospitais e postos de saúde no âmbito
de todo o Território Nacional”. RELATOR: Deputado
JOÃO DADO. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, com emenda. NÃO
DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO
DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 31 – 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 desemprego por outros meios de prova admitidos
em direito”. RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e da
emenda da Comissão de Seguridade Social e Família;
e, no mérito, pela aprovação do Projeto e da emenda
da CSSF. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM.
32 – 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 incompatibi-
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lidade e inadequação financeira e orçamentária. NÃO
DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO
DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 33 – 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
Desenvolvimento Urbano; e, no mérito, pela aprovação
do Projeto. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM.
34 – 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
esportivos comunitários entre os projetos aptos a receber incentivos fiscais”. RELATOR: Deputado JOSÉ
HUMBERTO. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO
ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 35 – PROJETO DE LEI Nº 1.526/11 – do Sr.
Manato – que “acrescenta o art. 259-A à Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, dispondo sobre a prescrição das multas de trânsito”. RELATOR: Deputado
JOSÉ HUMBERTO. PARECER: pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária do 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. NÃO DELIBERADO
EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR
FALTA DE QUÓRUM. 36 – 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. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM.
37 – 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 aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira 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.
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NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 38
– PROJETO DE LEI Nº 2.077/07 – do Sr. Carlos Brandão – 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 aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO
ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 39 – 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 aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira 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. NÃO
DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO
DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 40 – 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 associados de
cooperativas agropecuárias”. RELATOR: Deputado
REINHOLD STEPHANES. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto, na forma do Substitutivo da Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural com a Subemenda 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 VIRTUDE
DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE
QUÓRUM. 41 – PROJETO DE LEI Nº 5.808/05 – do
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “redefine as
garantias e simplifica os requisitos para acesso a financiamentos do FINAME Agrícola”. RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto e das emendas nºs. 1/07, 2/07, 3/07 e
4/2007 apresentadas na Comissão de Finanças e Tri-
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butação; e, no mérito, pela aprovação do Projeto, com
emendas, e pela rejeição das emendas nºs. 1/07, 2/07,
3/07 e 4/07 apresentadas na CFT . NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião
POR FALTA DE QUÓRUM. 42 – PROJETO DE LEI Nº
4.964/09 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que
“autoriza às sociedades cooperativas de crédito receber pagamentos de contribuições e tributos federais,
estaduais e municipais”. RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. PARECER: pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação, com Substitutivo. NÃO DELIBERADO
EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR
FALTA DE QUÓRUM. 43 – PROJETO DE LEI Nº
1.032/07 – do Sr. Valdir Colatto – 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 financeira e orçamentária do PL nº 1.032/07, dos PL’s nºs 4.384/08 e
406/11, apensados, e do Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Família. NÃO DELIBERADO EM
VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR
FALTA DE QUÓRUM. 44 – 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
aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do PL nº 3.750/08,
com emenda. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO
ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 45 – PROJETO DE LEI Nº 6.979/02 – do Sr.
Paulo Magalhães – 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 financeira e orçamentária. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 46 – PROJETO DE
LEI Nº 848/03 – do Sr. Eduardo Cunha – que “estabelece que nenhum saldo devedor de financiamento imobiliário poderá ser superior ao valor de mercado do
imóvel”. (Apensado: PL 4602/2004) RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela incompatibi-
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lidade e inadequação financeira e orçamentária do PL
nº 848/03 e do PL nº 4.602/04, apensado. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA
Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 47 – 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 aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira 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. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 48 – PROJETO DE
LEI Nº 4.376/04 – do Sr. Lincoln Portela – 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 aumento 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. 49 – 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 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. 51 – 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 Desenvolvimento 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 aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira 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 Desenvolvimento Regional. NÃO DELIBERADO
EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR
FALTA DE QUÓRUM. 52 – PROJETO DE LEI Nº

Dezembro de 2012

7.713/10 – do Sr. Beto Faro – que “dispõe sobre a
equiparação de mini e pequenos produtores rurais aos
agricultores familiares nos contratos de crédito rural
com recursos dos Fundos Constitucionais 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 aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária, e, no mérito, pela
aprovação. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM.
53 – 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 aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no
mérito, pela aprovação. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 55 – 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 financeira
e orçamentária. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO
ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 56 – PROJETO DE LEI Nº 1.032/11 – do Sr. Dr.
Ubiali – que “altera a Lei nº 8.989 de 24 de fevereiro
de 1995, modificada 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. 57 – 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 universitário para efeito de apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Física”. RELATOR: Deputado JOÃO DADO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária. NÃO
DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO
DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 58 – PROJETO DE LEI Nº 1.327/11 – do Sr. Wellington Fagundes
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– 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
aumento 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.
59 – PROJETO DE LEI Nº 1.398/11 – do Sr. Marcos
Montes – 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 fornecimento de software”. RELATOR: Deputado
ASSIS CARVALHO. PARECER: pela incompatibilidade
e inadequação financeira e orçamentária. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA
Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 60 – 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 financeira e orçamentária.
NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 61
– PROJETO DE LEI Nº 1.974/11 – do Sr. Lucio Vieira
Lima – que “altera o inciso I, do art. 3º, da Lei nº 10.823,
de 19 de dezembro de 2003”. RELATOR: Deputado
AFONSO FLORENCE. PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto
e pela incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e, no mérito, pela aprovação do Projeto. NÃO DELIBERADO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA
Reunião POR FALTA DE QUÓRUM. 62 – PROJETO
DE LEI Nº 3.802/12 – do Sr. Gabriel Guimarães – 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. ENCERRAMENTO. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e dez minutos. E, para constar,
eu ______________________, Aparecida de Moura
Andrade, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Antônio Andrade ______________________, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 56ª Reunião Ordinária Audiência Pública Realizada em 20 de novembro de 2012.
Às quatorze horas e cinquenta e nove minutos
do dia vinte de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de Seguridade Social e Família, no
Anexo II, Plenário 07 da Câmara dos Deputados, com
a presença dos Senhores Deputados Mandetta – Presidente; Antonio Brito – Vice-Presidente; Benedita da
Silva, Carmen Zanotto, Cida Borghetti, Eleuses Paiva,
Jandira Feghali, José Linhares, Nilda Gondim e William
Dib – Titulares; André Zacharow, Luiz Carlos Setim,
Manato, Pastor Eurico e Rosane Ferreira – Suplentes.
Deixaram de comparecer os Deputados Alexandre
Roso, Amauri Teixeira, Angelo Vanhoni, Celia Rocha,
Chico D’Angelo, Darcísio Perondi, Dr. Jorge Silva, Dr.
Paulo César, Eduardo Barbosa, Fábio Souto, Geraldo
Resende, Jhonatan de Jesus, João Ananias, Lael Varella, Marcus Pestana, Maurício Trindade, Nazareno
Fonteles, Neilton Mulim, Osmar Terra, Ribamar Alves,
Rogério Carvalho, Rosinha da Adefal, Saraiva Felipe,
Sueli Vidigal, Teresa Surita e Walter Tosta. Justificou
a ausência o Deputado Eduardo Barbosa. ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor Presidente
Deputado Mandetta declarou abertos os trabalhos e
comunicou aos membros da Comissão que a presente
reunião fora convocada nos termos do Requerimento de autoria da Senhora Deputada Jandira Feghali,
aprovado por esta Comissão, para “Discutir o Projeto
de Lei nº 1.475, de 2011, da Senhora Lauriete, que
institui o termo de esclarecimento prévio para procedimentos que imponham risco cirúrgico ou anestésico ao
usuário”, tendo como convidados os(as) Senhores(as)
Rogéria Aparecida Valter de Lucena, Representante
da Coordenação Geral de Média e Alta Complexidade do Ministério de Estado da Saúde; Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, Conselheiro do Conselho Federal
de Medicina; e Márcio Florentino Pereira, Secretário
Executivo do Conselho Nacional de Saúde. Dando
andamento aos trabalhos, o Senhor Presidente Deputado Mandetta passou a Presidência dos trabalhos
à Senhora Deputada Jandira Feghali que solicitou aos
convidados que tomassem assento à Mesa, comunicando aos membros da Comissão que cada convidado
teria o prazo de quinze minutos para fazer sua exposição prorrogáveis a juízo da Presidência, não podendo
ser aparteados e que os Deputados inscritos para interpelar os convidados poderiam fazê-lo estritamente
sobre o assunto da exposição facultadas as réplicas
e as tréplicas, pelo prazo de três minutos, não sendo
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permitido ao orador interpelar quaisquer presentes. Em
seguida, a Senhora Presidente passou a palavra aos
convidados para que fizessem as suas exposições. Ato
contínuo, pela a Ordem de Inscrição, manifestaram-se
os(as) Senhores(as) Deputados(as) Carmen Zanotto,
Rosane Ferreira, Nilda Gondim e William Dib. Após
os esclarecimentos solicitados, o Senhor Presidente
passou a palavra aos convidados para que fizessem
as suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Às
dezesseis horas e vinte e sete minutos, a Senhora
Deputada Jandira Feghali, no exercício da Presidência, encerrou a presente reunião antes convocando
os membros da Comissão para Reunião Ordinária a
realizar-se na próxima quarta-feira, dia vinte e um de
outubro, às nove horas e trinta minutos, neste mesmo Plenário, para discutir os itens da pauta. O inteiro
teor desta reunião foi gravado passando o arquivo de
áudio a integrar o respectivo acervo documental para
degravação, mediante solicitação. E, para constar,
eu ______________________, Lin Israel Costa dos
Santos, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Mandetta ______________________, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 57ª Reunião Ordinária Realizada em 21
de novembro de 2012.
Às nove horas e cinquenta e sete minutos do dia
vinte e um de novembro de dois mil e doze, reuniu-se
a Comissão de Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 07 da Câmara dos Deputados, com a
presença dos Senhores Deputados Mandetta – Presidente; Fábio Souto, Lael Varella e Antonio Brito –
Vice-Presidentes; Alexandre Roso, Amauri Teixeira,
Angelo Vanhoni, Benedita da Silva, Carmen Zanotto,
Chico D’Angelo, Cida Borghetti, Darcísio Perondi, Dr.
Jorge Silva, Dr. Paulo César, Eleuses Paiva, Geraldo
Resende, Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus, João
Ananias, José Linhares, Marcus Pestana, Maurício
Trindade, Nazareno Fonteles, Neilton Mulim, Nilda
Gondim, Osmar Terra, Ribamar Alves, Rogério Carvalho, Rosinha da Adefal, Sueli Vidigal, Walter Tosta e
William Dib – Titulares; André Zacharow, Arnaldo Faria de Sá, Danilo Forte, Dr. Aluizio, Geraldo Thadeu,
Gorete Pereira, Íris de Araújo, Jô Moraes, Luiz Carlos
Setim, Manato, Mara Gabrilli, Padre João, Pastor Eurico, Pastor Marco Feliciano, Roberto Britto, Roberto
de Lucena, Ronaldo Caiado, Rosane Ferreira, Toninho Pinheiro e Walney Rocha – Suplentes. Deixaram
de comparecer os Deputados Celia Rocha, Eduardo
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Barbosa, Saraiva Felipe e Teresa Surita. Justificou a
ausência o Deputado Eduardo Barbosa. ABERTURA:
Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à apreciação as
Atas das 53ª, 54ª e 55ª reuniões, realizadas nos dias
oito, treze e quatorze de outubro de dois mil e doze,
respectivamente. Em votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente declarou aos
membros da Comissão a prejudicialidade do Projeto
de Lei nº 7.318, de 2010, nos termos do artigo 163,
inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, por ter sido aprovado o Projeto de Lei nº 7.329,
de 2006, convertido na Lei nº 12.692, de 24 de julho de
2012, que contempla o assunto. Em seguida, convidou
à Mesa o Doutor Anderson Silvestrini, Presidente da
Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica; e o Doutor
Rômulo Maroccolo, Representante da Sociedade Brasileira de Urologia, para uma breve explanação sobre o
câncer de próstata iniciando a Campanha do Novembro Azul. Em seguida, o Senhor Presidente colocou
em discussão 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 pela Comissão Mista de Orçamento, com o objetivo de definir a posição
desta Comissão em relação à questão, tendo em vista
o prazo para a aprovação da Lei Orçamentária Anual
– LOA, para o exercício de 2013. Discutiram a matéria
os(as) Senhores(as) Deputados(as) Arnaldo Faria de
Sá, João Ananias, Alexandre Roso, Benedita da Silva,
Carmen Zanotto, Lael Varella, Amauri Teixeira, Geraldo
Resende, Danilo Forte, Marcus Pestana, Dr. Aluizio,
José Linhares, Osmar Terra, Darcísio Perondi, Eleuses
Paiva, Rogério Carvalho, William Dib, Toninho Pinheiro,
Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus e Nazareno Fonteles. ENCERRAMENTO: Às treze horas e vinte e sete
minutos, o Senhor Presidente Deputado Mandetta declarou encerrada a presente reunião antes convocando
os membros da Comissão para Reuniãoa realizar-se
na próxima terça-feira, dia vinte e sete de novembro,
às quatorze horas e trinta minutos, neste mesmo Plenário, para “Discutir o Projeto de Decreto Legislativo
nº 234, de 2011, de autoria do Senhor Deputado João
Campos, que susta a aplicação do parágrafo único do
artigo 3º e o artigo 4º, da Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 1/99, de 23 de março de 1999,
que estabelece normas de atuação para os psicólogos
em relação à questão da orientação sexual”. E, para
constar, eu ______________________, Lin Israel Costa
dos Santos, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Mandetta ______________________, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 58ª Reunião Ordinária Audiência Pública Realizada em 27 de novembro de 2012.
Às quatorze horas e quarenta e um minutos do dia
vinte e sete de novembro de dois mil e doze, reuniu-se
a Comissão de Seguridade Social e Família, no Anexo
II, Plenário 07 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Mandetta – Presidente; Antonio Brito – Vice-Presidente; Carmen Zanotto,
Cida Borghetti, Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Geraldo Resende, Jandira Feghali, José Linhares, Nilda
Gondim, Rogério Carvalho, Walter Tosta e William Dib
– Titulares; André Zacharow, Assis Carvalho, Danilo
Forte, Dr. Aluizio, Dr. Rosinha, Erika Kokay, João Campos, Luiz Carlos Setim, Onofre Santo Agostini, Pastor
Eurico, Pastor Marco Feliciano , Roberto de Lucena e
Walney Rocha – Suplentes. Compareceram também os
Deputados Anderson Ferreira, Antônia Lúcia, Dr. Grilo,
Fátima Pelaes, Filipe Pereira, Gilmar Machado, Isaias
Silvestre, Jair Bolsonaro, Jean Wyllys, Jefferson Campos, Liliam Sá, Paulo Freire, Ronaldo Fonseca e Silas
Câmara, como não-membros. Deixaram de comparecer
os Deputados Alexandre Roso, Amauri Teixeira, Angelo Vanhoni, Benedita da Silva, Celia Rocha, Darcísio
Perondi, Dr. Jorge Silva, Dr. Paulo César, Fábio Souto,
Jhonatan de Jesus, João Ananias, Lael Varella, Marcus
Pestana, Maurício Trindade, Nazareno Fonteles, Neilton
Mulim, Osmar Terra, Ribamar Alves, Rosinha da Adefal,
Saraiva Felipe, Sueli Vidigal e Teresa Surita. ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor Presidente
Deputado Mandetta declarou abertos os trabalhos e
comunicou aos membros da Comissão que a presente
reunião fora convocada nos termos do Requerimento
nº 266, de 2012, de sua autoria, aprovada por esta Comissão, para “Discutir o Projeto de Decreto Legislativo
nº 234, de 2011, que visa sustar a aplicação do ´parágrafo único do artigo 3º e artigo 4º, da Resolução do
Conselho Federal de Psicologia nº 1, de 23 de março
de 1999, que estabelece normas de atuação para psicólogos em relação a questão da orientação sexual”;
tendo como convidados(as) os(as) Senhores(as) Toni
Reis, Presidente da Associação Brasileira de Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais; Silas Malafaia,
Pastor Líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em
Cristo; Humberto Cota Verona, Presidente do Conselho
Federal de Psicologia; e Marisa Lobo, Escritora e Psicóloga com especialização em psicologia da sexualidade.
Dando andamento aos trabalhos, o Senhor Presidente
Deputado Mandetta solicitou aos(às) convidados(as) que
tomassem assento à Mesa comunicando aos membros
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da Comissão que cada convidado(a) teria o prazo de
quinze minutos para fazer sua exposição prorrogáveis
a juízo da Presidência, não podendo ser aparteados
e que os Deputados inscritos para interpelar os convidados poderiam fazê-lo estritamente sobre o assunto
da exposição facultadas as réplicas e as tréplicas, pelo
prazo de três minutos, não sendo permitido ao orador
interpelar quaisquer presentes. Em seguida, o Senhor
Presidente passou a palavra aos(às) convidados(as)
para que fizessem as suas exposições. Ato contínuo,
pela a Ordem de Inscrição, manifestaram-se os(as)
Senhores(as) Deputados(as) Pastor Marco Feliciano,
Pastor Eurico, Walter Tosta, Jean Wyllys, Jandira Feghali,
Erika Kokay, Ronaldo Fonseca e João Campos. Após os
esclarecimentos solicitados, o Senhor Presidente passou a palavra aos(às) convidados(as) para que fizessem as suas considerações finais. ENCERRAMENTO:
Às dezessete horas e trinta e dois minutos, o Senhor
Deputada Presidente encerrou a presente reunião antes
convocando os membros da Comissão para Reunião
Ordinária a realizar-se na próxima quarta-feira, dia vinte e oito de novembro, às nove horas e trinta minutos,
neste mesmo Plenário, para discutir os itens da pauta.
O inteiro teor desta reunião foi gravado passando o
arquivo de áudio a integrar o respectivo acervo documental para degravação, mediante solicitação. E, para
constar, eu ______________________, Lin Israel Costa
dos Santos, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Mandetta ______________________, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 59ª Reunião Ordinária Realizada em 28
de novembro de 2012.
Às dez horas e nove minutos do dia vinte e oito de
novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de
Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 07 da
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores
Deputados Mandetta – Presidente; Fábio Souto, Lael
Varella e Antonio Brito – Vice-Presidentes; Alexandre
Roso, Amauri Teixeira, Angelo Vanhoni, Benedita da
Silva, Cida Borghetti, Darcísio Perondi, Dr. Jorge Silva,
Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Geraldo Resende, Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus, José Linhares, Maurício
Trindade, Nazareno Fonteles, Neilton Mulim, Nilda Gondim, Osmar Terra, Rogério Carvalho, Rosinha da Adefal, Saraiva Felipe, Sueli Vidigal, Walter Tosta e William
Dib – Titulares; Arnaldo Faria de Sá, Assis Carvalho,
Danilo Forte, Dr. Aluizio, Dr. Rosinha, Elcione Barbalho,
Geraldo Thadeu, Íris de Araújo, Jô Moraes, João Cam-
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pos, Luiz Carlos Setim, Manato, Mara Gabrilli, Onofre
Santo Agostini, Padre João, Pastor Eurico, Pastor Marco Feliciano, Paulo Foletto, Raimundão, Roberto Britto,
Roberto de Lucena, Rosane Ferreira, Toninho Pinheiro
e Walney Rocha – Suplentes. Compareceram também
os Deputados Henrique Fontana e Milton Monti, como
não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados
Celia Rocha, Dr. Paulo César, João Ananias, Marcus
Pestana, Ribamar Alves e Teresa Surita. ABERTURA:
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado Mandetta, declarou abertos os trabalhos e colocou em apreciação a Ata da 56ª reunião, realizada no
dia vinte de outubro de dois mil e doze. Em votação, a
Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente
acusou o recebimento de cópia do Acórdão proferido
nos autos do Processo do TCU nº 034.197/2011-7, bem
como do Relatório e do Voto que o fundamentam. Comunicou que recebeu esclarecimentos prestados pela
a Secretaria de Atenção à Saúde ao Requerimento de
Informação sobre denúncia veiculada na mídia de irregularidades na produção e estocagem de plasma humano.
Informou ainda que recebeu Parecer do Ministério da
Saúde em resposta à Indicação de autoria desta Comissão, que solicitou providências ao Poder Executivo,
a fim de instituir linhas de fomento ao desenvolvimento
de fitoterápicos para doenças no nosso perfil epidemiológico a partir da flora nacional nos seus editais e
contemplando ensaios toxicológicos com as plantas
medicinais de uso tradicional que podem ser utilizadas
no SUS, como também implementar o cultivo de plantas
medicinais estudadas e padronizadas para que possam
ser inseridas em programas governamentais e autorizar
a aquisição de plantas medicinais e fitoterápicas por meio
de licitação nas compras governamentais. ORDEM DO
DIA: Em seguida, o Senhor Presidente passou à apresentação e deliberação das sugestões de emendas da
Comissão ao PL nº 24/2012-CN - LOA 2013. Em votação, foram aprovadas as seguintes emendas ao PL nº
24/2012-CN - LOA 2013: EMENDA 1 – Instalação de
Unidades de Funcionamento do INSS - Nacional – Ação:
116V – Funcional: 09.271.2061.116V.0001- valor de R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); EMENDA 2 – Serviços de Proteção Social Especial de Média
Complexidade - Nacional – Ação: 2A65 - Funcional:
08.244.2037.2A65.0001 - valor de R$ 300.000.000,00
(trezentos milhões de reais); EMENDA 3 - Implantação e melhoria de sistemas públicos de esgotamento
sanitário para a prevenção e o controle de doenças e
outros agravos, em municípios com população de até
50.000 habitantes, exclusive de Regiões Metropolitanas ou RIDE – Nacional – Ação: 20YH – Funcional:
10.512.2068.20YH.0001 - valor de R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais). EMENDA 4 – Estruturação

Dezembro de 2012

de Laboratório Oficial Público e Produção de Medicamentos, Soros, Vacinas e Insumos Estratégicos - Aparelhamento, Reforma e Produção – Nacional - AÇÃO:
2E47 - Funcional: 10.303.2055.2E47 – - valor de R$
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); Em seguida,
o Sr. Presidente deu prosseguimento à apreciação dos
itens da pauta: 1 – REQUERIMENTO Nº 276/12 – do
Sr. Pastor Marco Feliciano – que “requer a realização de
Audiência Pública para debater o problema da importação do medicamento para portadores de cistinose”.
EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO.
2 – PROJETO DE LEI Nº 123/07 – do Sr. Neilton Mulim
– que “institui normas para o atendimento pelo Sistema
Único de Saúde – SUS – para mulheres vitimas de violência e dá outras providências”. RELATORA: Deputada BRUNA FURLANº PARECER: pela aprovação das
Emendas do Senado Federal ao PL 123/2007, apensada. EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE
O PARECER. 3 – 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
Humanização Hospitalar em Setores Infantis e à Preservação de Incapacidade Proteção à Independência de
Idosos”. RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO.
PARECER: pela aprovação. VISTA CONCEDIDA AO
SENHOR DEPUTADO NAZARENO FONTELES. Em
seguida, a reunião foi suspensa para a elaboração da
ata. Após a elaboração da mesma, o Senhor Presidente, Deputado Mandetta, reabriu os trabalhos e colocou
em apreciação a Ata da 59ª reunião, realizada no dia
vinte e oito de outubro de dois mil e doze. Em votação,
a Ata foi aprovada. ENCERRAMENTO: Às doze horas
e trinta e quatro minutos, o Senhor Presidente, Deputado Mandetta, declarou encerrado os trabalhos antes
convocando os membros da Comissão para Reunião
Ordinária de Audiência Pública a realizar-se na próxima
quinta-feira, dia vinte e nove de novembro, às nove horas
e trinta minutos, neste mesmo Plenário, para “Discutir
o Projeto de Lei Complementar nº 555, de 2010, que
regulamenta o inciso III do § 4º do artigo 40, da Constituição Federal, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial ao servidor público titular de cargo
efetivo cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física”. O inteiro teor desta reunião foi gravado passando
o arquivo de áudio a integrar o respectivo acervo documental, para degravação mediante solicitação. E, para
constar, eu ______________________, Lin Israel Costa
dos Santos, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida
e aprovada será assinada pelo Presidente, Deputado
Mandetta ______________________, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 60ª Reunião Ordinária Audiência Pública Realizada em 29 de novembro de 2012.
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove
de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de
Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 07 da
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores
Deputados Mandetta – Presidente; Fábio Souto e Antonio
Brito – Vice-Presidentes; Amauri Teixeira, Nilda Gondim,
Rosinha da Adefal e Sueli Vidigal – Titulares; Danilo Forte, Erika Kokay e Rosane Ferreira – Suplentes. Deixaram
de comparecer os Deputados Alexandre Roso, Angelo
Vanhoni, Benedita da Silva, Celia Rocha, Cida Borghetti,
Darcísio Perondi, Dr. Jorge Silva, Dr. Paulo César, Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Geraldo Resende, Jandira
Feghali, Jhonatan de Jesus, João Ananias, José Linhares,
Lael Varella, Marcus Pestana, Maurício Trindade, Nazareno Fonteles, Neilton Mulim, Osmar Terra, Ribamar Alves,
Rogério Carvalho, Saraiva Felipe, Teresa Surita, Walter
Tosta e William Dib. Justificou a ausência o Deputado
Eleuses Paiva. ABERTURA: Havendo número regimental, A sENHORA Deputada Erika Kokay, no exercício da
Presidência, declarou abertos os trabalhos e comunicou
aos membros da Comissão que a presente reunião fora
convocada nos termos do Requerimento nº 238, de 2012,
de sua autoria, aprovada por esta Comissão, para “discutir
o Projeto de Lei Complementar nº 555, de 2012, que regulamenta o inciso III do § 4º do artigo 40, da Constituição
Federal, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria
especial ao Servidor Público titular de cargo efetivo cujas
atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou integridade física”; tendo como
convidados(as) os(as) Senhores(as) Thais Maria Riedel
de Resende Zuba, Advogada da Advocacia Riedel; Silvio
Zerbini Borges, Diretor da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas do Sindicato dos Odontologistas do
Distrito Federal; Álvaro Sólon de França, Presidente do
Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP; Rosylane
Nascimento das Mercês Rocha, Coordenadora de Saúde
e Segurança do Trabalho na Secretaria de Administração
Pública do Distrito Federal – SEAP; e Dagoberto da Silva
Lemos, Diretor da Defesa Profissional do Sindicato dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - SINDIFISCO NACIONAL . Dando andamento aos trabalhos, o
Senhor Presidente Deputado Mandetta solicitou aos(às)
convidados(as) que tomassem assento à Mesa comunicando aos membros da Comissão que cada convidado(a)
teria o prazo de dez minutos para fazer sua exposição
prorrogáveis a juízo da Presidência, não podendo ser
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aparteados e que os(as) Deputados(as) inscritos(as)
para interpelar os(as) convidados(as) poderiam fazê-lo
estritamente sobre o assunto da exposição facultadas
as réplicas e as tréplicas, pelo prazo de três minutos,
não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer presentes. Em seguida, a Senhora Deputada Erika Kokay,
no exercício da Presidência, passou a palavra aos(às)
convidados(as) para que fizessem as suas exposições.
Ato contínuo, pela a Ordem de Inscrição, manifestaram-se os(as) Senhores(as) Deputados(as) Amauri Teixeira
e Rosinha da Adefal. Em seguida, o Senhor Presidente
passou a palavra, por dois minutos, aos seguintes participantes: Edmilson, Rodrigues de Carvalho; Dr. Antônio
José, Rubens Roriz, Rafael Marques, Mário Jorge e Jorge César. Após os esclarecimentos solicitados, o Senhor
Deputado Amauri Teixeira, no exercício da Presidência,
passou a palavra aos(às) convidados(as) para que fizessem as suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Às
doze horas e cinco minutos, o Senhor Deputado Amauri
Teixeira, no exercício da Presidência, encerrou a presente reunião antes convocando os membros da Comissão
para Reunião Ordinária de Audiência Pública,a realizar-se na próxima terça-feira, dia quatro de dezembro, às
quatorze horas e trinta minutos, neste mesmo Plenário,
para “Discutir o Projeto de Lei nº 1.448, de 2011, que
altera o ECA e o Estatuto do Desarmamento sobre a
prática de tiro de treinamento ou de competição” . O inteiro teor desta reunião foi gravado passando o arquivo
de áudio a integrar o respectivo acervo documental para
degravação, mediante solicitação. E, para constar, eu
______________________, Lin Israel Costa dos Santos, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Mandetta
______________________, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011,
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE
AS MEDIDAS RELATIVAS À COPA DAS
CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO
REALIZADAS NO BRASIL”
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 1ª Reunião Ordinária Realizada em 11
de outubro de 2011.
(INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DO PRESIDENTE
E DOS VICE-PRESIDENTES)
Às quinze horas e dezoito minutos do dia onze de
outubro de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº
2330, de 2011, do Poder Executivo, que “dispõe sobre
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as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA
de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão
realizadas no Brasil”, no Anexo II, Plenário 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, com a presença dos
Senhores Deputados Acelino Popó, Alceu Moreira, Edio
Lopes, Jô Moraes, Jonas Donizette, José Guimarães,
Maurício Quintella Lessa, Otavio Leite, Renan Filho,
Rodrigo Maia, Romário, Rubens Bueno, Rui Palmeira,
Vicente Candido e Waldenor Pereira – Titulares; Andre
Moura, Delegado Protógenes, Heleno Silva, João Arruda, Jose Stédile, Leopoldo Meyer, Marcelo Matos e
Ronaldo Nogueira – Suplentes. Compareceu também
o Deputado Lourival Mendes, como não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados André Figueiredo,
Arnaldo Faria de Sá, Carlaile Pedrosa, Deley, Fábio
Faria, Fábio Souto e Solange Almeida. Nos termos do
§ 4º do art. 39 do Regimento Interno, o Dep. Rodrigo
Maia assumiu a presidência dos trabalhos e declarou
aberta a presente reunião convocada pelo Presidente
da Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia, para
instalação da comissão e eleição do Presidente e dos
Vice-Presidentes. Em seguida, o Senhor Presidente
passou à leitura do Ato da Presidência que constituiu
a comissão especial. Logo após, declarou instalada a
comissão. A seguir, esclareceu sobre as regras regimentais do processamento da eleição e anunciou a seguinte
chapa, resultante de acordo partidário: Para Presidente,
dep. Renan Filho (PMDB/AL); para 1º Vice-Presidente,
Dep. Edio Lopes (PMDB/RR); para 2º Vice-Presidente,
Dep. Rui Palmeira (PSDB/AL); para 3º Vice-Presidente,
Dep. José Rocha (PR/BA). Dando prosseguimento à
reunião, o Senhor Presidente convidou o Dep. Otávio
Leite para auxiliar a presidência durante o processo de
votação. Após a chamada nominal dos titulares e suplentes, o Senhor Presidente declarou encerrada a votação.
Houve coincidência entre o número de sobrecartas e
de votantes, totalizando 18 (dezoito) votos. Após a contagem dos votos, o Senhor Presidente declarou eleita
com dezessete votos válidos e um nulo a chapa constituída pelos deputados: Dep. Renan Filho (PMDB/AL),
para presidente; Dep. Edio Lopes (PMDB/RR), para 1º
Vice-Presidente; Dep. Rui Palmeira (PSDB/AL), para 2º
Vice-Presidente; e o Dep. José Rocha (PR/BA), para 3º
Vice-Presidente. Participaram da votação os Deputados:
José Guimarães, Vicente Candido, Waldenor Pereira, Alceu Moreira, Edio Lopes, Renan Filho, Otávio Leite, Rui
Palmeira, Rodrigo Maia, Maurício Quintella Lessa, Jonas
Donizette, Romário, Jô Moraes, Acelino Popó, titulares;
João Arruda, Marcelo Matos, Ronaldo Nogueira e André Moura, suplentes. Logo após, o Senhor Presidente
declarou empossados os eleitos e convidou o Dep. Renan Filho, recém-eleito, para assumir a presidência da
comissão. Com a palavra, o Senhor Presidente justifi-
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cou a ausência do Dep. José Rocha, que se encontrava
em missão oficial autorizada, e convidou os deputados
eleitos para as vice-presidências a tomarem assento à
mesa. Em seguida, designou, nos termos regimentais,
Relator o Dep. Cândido Vicente, que cumprimentou a
todos e agradeceu ao apoio, ressaltando que a comissão
irá fazer grande debate à altura do evento a ser sediado no Brasil e conta com o apoio de todos os membros
da comissão e da bancada do esporte. Logo após, o
Senhor Presidente concedeu a palavra aos seguintes
oradores inscritos: Otávio Leite, que teceu considerações a respeito dos aspectos jurídicos dos contratos
firmados à época da Copa do Mundo na África do Sul
e encaminhou à comissão o texto alemão sobre a Copa
do Mundo de Futebol de 2006, solicitando à presidência a transcrição dos principais pontos do referido texto
para a Língua Portuguesa como referência para os trabalhos da comissão. Usaram ainda da palavra os Dep.
Jonas Donizette, José Guimarães, Alceu Moreira, Rui
Palmeira, André Moura, Jô Moraes, Acelino Popó, Valdenor Pereira, Delegado Protógenes, Lourival Mendes e
Maurício Quintella Lessa. A seguir, o Senhor Presidente
esclareceu aos membros da comissão a respeito das
normas regimentais referentes à tramitação do projeto
e a apresentação dos requerimentos propondo a realização de audiências públicas e, nada mais havendo
a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião às dezesseis horas e dezessete minutos, antes convocando a próxima a realizar-se no dia dezoito
do corrente para definição do roteiro de trabalho e deliberação de requerimentos. O 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
______________________, Deputado Renan Filho, e
irá à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011,
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE
AS MEDIDAS RELATIVAS À COPA DAS
CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO
REALIZADAS NO BRASIL”
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 2ª Reunião Ordinária Realizada em 18
de outubro de 2011.
Às quinze horas e cinqüenta e dois minutos do
dia dezoito de outubro de dois mil e onze, reuniu-se
a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 2330, de 2011, do Poder Executivo,
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que “dispõe sobre as medidas relativas à Copa das
Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA
de 2014, que serão realizadas no Brasil”, no Anexo II,
Plenário 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, com a presença dos Senhores Deputados Renan
Filho – Presidente; Vicente Candido – Relator; Acelino Popó, Alceu Moreira, André Figueiredo, Carlaile
Pedrosa, Fábio Souto, Jô Moraes, Jonas Donizette,
Rodrigo Maia, Simão Sessim e Waldenor Pereira –
Titulares; Andre Moura, Delegado Protógenes, Dr.
Rosinha, Emiliano José, Gilmar Machado, João Arruda, Jose Stédile, Lincoln Portela, Marcelo Matos,
Romero Rodrigues e Ronaldo Nogueira – Suplentes.
Deixaram de comparecer os Deputados Afonso Hamm,
Arnaldo Faria de Sá, Deley, Edio Lopes, Fábio Faria,
José Guimarães, Luis Tibé, Maurício Quintella Lessa, Otavio Leite, Romário, Rui Palmeira e Solange
Almeida. Justificadas as ausências dos Deputados
José Rocha, em razão de missão oficial autorizada,
e Rubens Bueno, em razão de participar de reunião
de Líderes de Oposição no Senado Federal e da
reunião extraordinária conjunta das Comissões de
Fiscalização Financeira e Controle e de Turismo e
Desporto com o Sr. Orlando Silva, Ministro de Estado
do Esporte, sobre notícias de irregularidades no Programa Segundo Tempo. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos
e comunicou que deixaria de apreciar a Ordem do
Dia destinada a apresentação do roteiro de trabalho
pelo Relator e deliberação dos requerimentos de nºs
001 a 015, conforme publicado na Ordem do Dia das
Comissões, em razão de os deputados acompanharem os esclarecimentos do Sr. Orlando Silva, Ministro de Estado do Esporte, na reunião extraordinária
conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e Controle e de Turismo e Desporto, relativos a
notícias do Programa Segundo Tempo (Art. 219, II,
RICD); Investimentos para a Copa de 2014 (Req.
184/11-CFFC, dos Dep. Vanderlei Macris e Fernando
Francischini); Atualização da Matriz de Responsabilidade relacionada à Copa do Mundo de 2014 e sobre
o Sistema de Monitoramento da Copa – SMC (Req
nº 104/11-CFFC, do Deputado Vaz de Lima). Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a reunião às quinze horas e cinqüenta e quatro minutos, antes convocando a próxima a realizar-se amanhã, dia 19/10, para definição do roteiro de trabalho
e deliberação de requerimentos. E, para constar, eu
________, Mário Dráusio Coutinho, secretário, lavrei
a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, Deputado Renan Filho
_________________,e irá à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011,
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE
AS MEDIDAS RELATIVAS À COPA DAS
CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO
REALIZADAS NO BRASIL”
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 3ª Reunião Ordinária Realizada em 19
de outubro de 2011.
Às quinze horas e seis minutos do dia dezenove
de outubro de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei
nº 2330, de 2011, do Poder Executivo, que “dispõe
sobre as medidas relativas à Copa das Confederações
FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que
serão realizadas no Brasil”, no Anexo II, Plenário 09
da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, com a
presença dos Senhores Deputados Renan Filho – Presidente; Edio Lopes – Vice-Presidente; Vicente Candido – Relator; Acelino Popó, Alceu Moreira, André Figueiredo, Arnaldo Faria de Sá, Carlaile Pedrosa, Deley,
Fábio Faria, Fábio Souto, Jô Moraes, José Guimarães,
Maurício Quintella Lessa, Otavio Leite, Rodrigo Maia,
Rubens Bueno, Simão Sessim, Solange Almeida e
Waldenor Pereira – Titulares; Andre Moura, Augusto
Coutinho, Cesar Colnago, Delegado Protógenes, Dr.
Rosinha, Gilmar Machado, Jaqueline Roriz, João Arruda, Jose Stédile, Leopoldo Meyer e Marcelo Matos
– Suplentes. Compareceu também o Deputado Vilson
Covatti, como não-membro. Deixaram de comparecer
os Deputados Afonso Hamm, Jonas Donizette, José
Rocha, Luis Tibé, Romário e Rui Palmeira. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos e colocou em apreciação as Atas
da 1ª e da 2ª reunião. O Dep. Otávio Leite solicitou a
dispensa da leitura das referidas Atas. Não havendo
quem quisesse discuti-las, e colocadas em votação,
as Atas foram aprovadas sem restrições. O Senhor
Presidente comunicou a todos que foram expedidos e
recebidos os expedientes abaixo-relacionados, que se
encontravam sobre as bancadas para conhecimento
dos parlamentares, e os considerou como lidos e integrantes da presente Ata. A – Correspondência Expedida: Foram expedidos os ofícios de nºs 001 e 002
para os Diretores das Consultorias Legislativa e de
Orçamento e Fiscalização Financeira, solicitando assessores para subsidiar o Relator na elaboração do
seu parecer e os demais membros da comissão; B –
Correspondência Recebida: 1) Of. 2004.10/2011, da
Srª Maria Inês Dolci, Coordenadora Institucional da
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Proteste – Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, encaminha manifestação contrária ao Projeto de Lei nº 2330/11; 2) Of. 420/11, de 04/10, do Dep.
Lincoln Portela, Líder do Bloco parlamentar PR/PtdoB/
PRP/PHS/PTC/PSL, indica o Dep. Lincoln Portela (PR/
MG) para integrar a comissão como membro suplente;
3) Of. 419/11, de 10/10, do Dep. Lincoln Portela, Líder
do Bloco Parlamentar PR/PtdoB/PRP/PHS/PTC/PSL,
indica o Dep. Luis Tibé (PtdoB/MG) para integrar a comissão como membro titular; 4) Of. 715/11, de 10/10,
do Dep. Aguinaldo Ribeiro, Líder do PP – indica os
Dep. Afonso Hamm (PP/RS) e Simão Sessim (PP/RJ)
para integrarem a comissão como membros titulares
e os Dep. Beto Mansur (PP/SP) e Renzo Braz (PP/
MG) para integrarem a comissão como membros suplentes; 5) Of. 100/11, de 11/10, do Dep. Lourival Mendes, Líder do PtdoB, indica os Dep. Lourival Mendes
(PtdoB/MA)1049/11, e Rosinha da Adefal (PtdoB/AL)
para integrarem a comissão como membro titular e
suplente, respectivamente; 6) Of. 72/11/Coff, de 13/11,
do Dr. Wagner Primo Figueiredo Jr, Diretor da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, indica,
em resposta ao Of. 002/11-Sec, de 13/10, o Dr. Francisco Lúcio Pereira Filho, consultor de orçamento para
assessorar o Relator quanto aos aspectos de adequação financeira e orçamentária; 7) Of. 73/11, de 17/10,
do Sr. Luiz Henrique Cascelli de Azevedo, Diretor da
Consultoria Legislativa, indica, em resposta ao Of.
001/11-Pres, de 13/10, os Consultores Legislativos Dr.
Márcio Silva Fernandes, Dr. Pedro Pereira Silva, Dr.
Maurício Jorge Arcoverde de Freitas, Dr. Cristiano
Aguiar Lopes, Drª Alda Lopes Camelo e Drª Carolina
Cézar Ribeiro Galvão Diniz para prestarem assessoramento técnico, legislativo e especializado aos trabalhos da comissão; 8) Of. 151/11, de 19/10, do Dep.
Rubens Bueno, Líder do PPS – encaminha justificativa
da sua ausência à reunião de 18/10, em razão de participar de reunião de Líderes de Oposição no Senado
Federal e da reunião extraordinária conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e Controle e de
Turismo e Desporto com o Sr. Orlando Silva, Ministro
de Estado do Esporte, sobre notícias de irregularidades no Programa Segundo Tempo; 9) Of. 399/11, de
11/10, do Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder
do Democratas, indicou o Dep. Augusto Coutinho para
integrar a comissão como membro suplente; 10) Of.
400/11, de 11/10, do Dep. Antonio Carlos Magalhães
Neto, Líder do Democratas, indicou o Dep. Jairo Ataíde para integrar a comissão como membro suplente.
ORDEM DO DIA: Apresentação do Roteiro de Trabalho pelo Relator e Deliberação dos requerimentos de
nºs 001 a 017. O Senhor Presidente teceu considerações regimentais a respeito da apresentação e votação
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dos requerimentos. Antes de conceder a palavra ao
Relator para apresentação do seu roteiro, esclareceu
que a proposta de S.Ex.ª não exclui a possibilidade de
apresentação e deliberação de outros requerimentos.
Em seguida, concedeu a palavra ao Relator, que fez
a apresentação e propôs o seguinte roteiro: reuniões
ordinárias a serem realizadas às 3ªs, às 14:30, e às
5ªs feiras, às 09:00, ficando as audiências externas às
2ªs ou 5ªs feiras, às 14:00. Propôs ouvir nas conferências públicas regionais as Federações Regionais de
Futebol, os Comitês gestores estaduais; os procuradores de justiça; as entidades estudantis, as entidades
de defesa do consumidor, as prefeituras, os governos
estaduais. Usaram da palavra os Dep. Deley e Otávio
Leite. Em seguida, o Senhor Presidente passou ao
primeiro requerimento da pauta e concedeu a palavra
ao seu autor, Dep. Otávio Leite. Antes da votação dos
requerimentos, o Senhor Presidente fez breve esclarecimentos regimentais sobre o encaminhamento. A
seguir, o Dep. Otávio Leite declarou a bancada do
PSDB em obstrução, acompanhado pelos Dep. Simão
Sessim e Rodrigo Maia. Logo após, o Senhor Presidente passou à votação do requerimento de nº 1/11
– do Sr. Otavio Leite – que “requer Audiência Pública
para debater o PL 2330/2011 que dispõe sobre as
medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de
2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão
realizadas no Brasil, com os seguintes convidados: 1)
Sr. Orlando Silva, Ministro de Estado dos Esportes; 2)
Sr. Ricardo Teixeira, Presidente da Confederação Brasileira de Futebol – CBF; 3) Sr. Joseph Blatter, Presidente da Fédération Internationale de Football Association – FIFA, e/ou Sr. Jérôme Valcke, Secretário-Geral da FIFA”. O Dep. Otávio Leite requereu a verificação da votação. Durante o processo de votação,
usaram da palavra os Dep. José Guimarães, Alceu
Moreira, Edio Lopes, Otávio Leite, Cesar Colnago e
Vicente Cândido. O Dep. Maurício Quintella Lessa levantou questão de ordem referente ao pedido de verificação do Dep. Otávio Leite. O Senhor Presidente
acolheu a questão de ordem e, ao lhe dar provimento,
declarou encerrada a votação e proclamou o resultado
da aprovação do requerimento de nº 01. A seguir, o
Senhor Presidente passou à deliberação dos seguintes
requerimentos: REQUERIMENTO Nº 2/11 – do Sr. José
Rocha – (PL 2330/2011) – que “solicita sejam convidados os Srs. Marco Polo Del Nero, Presidente da
Federação Paulista de Futebol, Rubens Lopes Costa
Filho, Presidente da Federação de Futebol do Estado
do Rio de Janeiro e Hélio Pereira Cury, Presidente da
Federação Paranaense de Futebol a comparecerem
a esta douta Comissão, para colaborar com subsídios
à Relatoria do Projeto de Lei nº 2.330, de 2011, que
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“Dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de
2014, que serão realizadas no Brasil””. APROVADO
COM A ADIÇÃO DE TODAS AS FEDERAÇÕES DE
FUTEBOL POR SUGESTÃO DO DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO. 3 – REQUERIMENTO Nº 3/11 – do Sr.
José Rocha – (PL 2330/2011) – que “solicita sejam
convidados os Srs. Orlando Silva, Ministro do Esporte,
Ricardo Terra Teixeira, Presidente da CBF, Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, Embaixador do Brasil para
a Copa do Mundo de 2014, a comparecerem a esta
douta Comissão, para colaborar com subsídios à Relatoria do Projeto de Lei nº 2.330, de 2011, que “Dispõe
sobre as medidas relativas à Copa das Confederações
FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que
serão realizadas no Brasil””. APROVADO COM A AGLUTINAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE NºS 9, 11, 12,
15 E 16 POR SUGESTÃO DO DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO. 4 – REQUERIMENTO Nº 4/11 – do Sr. José
Rocha – que “solicita sejam convidados os representantes dos Comitês Gestores da Copa 2014, nos Estados de Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal, a
comparecerem a esta douta Comissão, para colaborar
com subsídios à Relatoria do Projeto de Lei nº 2.330,
de 2011, que “Dispõe sobre as medidas relativas à
Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do
Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas no Brasil””.
APROVADO COM A ADIÇÃO DOS DEMAIS COMITÊS
GESTORES ESTADUAIS POR SUGESTÃO DO DEP.
ANDRÉ FIGUEIREDO. 5 – REQUERIMENTO Nº 5/11
– do Sr. José Rocha – que “solicita sejam convidados
os Srs. Gastão Vieira, Ministro do Turismo, José Eduardo Cardozo, Ministro da Justiça, Mário Negromonte,
Ministro das Cidades, a comparecerem a esta douta
Comissão, para colaborar com subsídios à Relatoria
do Projeto de Lei nº 2.330, de 2011, que “Dispõe sobre
as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA
de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão
realizadas no Brasil””. APROVADO COM A AGLUTINAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE NºS 06 E 14
COM A ADIÇÃO DO MINISTRO DA DEFESA POR
SUGESTÃO DOS DEP. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA E JÔ MORAES. 6 – REQUERIMENTO Nº 6/11 – do
Sr. José Rocha – que “solicita sejam convidados os
Srs. Jorge Fraxe, Diretor-Geral do DNIT e Antonio Gustavo Matos do Vale, Presidente da Infraero, a comparecerem a esta douta Comissão, para colaborar com
subsídios à Relatoria do Projeto de Lei nº 2.330, de
2011, que “Dispõe sobre as medidas relativas à Copa
das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo
FIFA de 2014, que serão realizadas no Brasil””. Aglutinado ao req. de nº 05. 7 – REQUERIMENTO Nº 7/11
– do Sr. Vicente Candido – (PL 2330/2011) – que “re-
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quer a realização de Seminários nas regiões Sudeste,
na pessoa do Procurador-Geral, Sr. Fernando Grella
Vieira, a ser realizada na cidade de São Paulo; Norte,
na pessoa de seu Procurador-Geral, Sr. Francisco das
Chagas Santiago da Cruz, a ser realizada na cidade
de Manaus/AM; Sul, na pessoa do Procurador-Geral.
Sr. Eduardo de Lima Veiga, a ser realizada na cidade
de Porto Alegre/RS, e Nordeste: na cidade de Natal/
RN, na pessoa do Procurador-Geral, Sr. Manoel Onofre de Souza Neto; na cidade de Recife/PE, na pessoa
do Procurador-Geral, Sr. Aguinaldo Fenelon de Barros;
na cidade de Salvador/BA, na pessoa do Procurador-Geral, Sr. Wellington César Lima e Silva”. RETIRADO
DE PAUTA PELO AUTOR, DEP. VICENTE CÂNDIDO
(RELATOR). 8 – REQUERIMENTO Nº 8/11 – do Sr.
Vicente Candido – (PL 2330/2011) – que “requer a realização de Audiência Pública com a Procuradora-Geral da União, Srª Hélia Maria de Oliveira Bettero;
com o Advogado-Geral da União, Sr. Luís Inácio Lucena Adams; e com os Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados de São Paulo, Sr. Fernando Grella Vieira; Amazonas, Sr. Francisco das Chagas Santiago Cruz; Rio Grande do Sul, Sr. Eduardo de
Lima Veiga; Rio Grande do Norte, Sr. Manoel Onofre
de Souza Neto; Pernambuco, Sr. Aguinaldo Fenelon
de Barros; e Bahia, Sr. Wellington César Lima e Silva”.
APROVADO COM A PROPOSTA DE NOVO TEXTO
APRESENTADO PELO AUTOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, EM BRASÍLIA,
COM A PRESENÇA DO SR. ROBERTO GURGEL,
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, E SR. LUÍS
INÁCIO LUCENA, ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO,
FICANDO OS DEMAIS NOMES PARA OS SEMINÁRIOS REGIONAIS. 9 – REQUERIMENTO Nº 9/11 – do
Sr. Vicente Candido – (PL 2330/2011) – que “requer a
realização de Audiência Pública com o Embaixador da
Copa, Sr. Edson Arantes do Nascimento – Pelé”. Aglutinado ao req. de nº 03. 10 – REQUERIMENTO Nº
10/11 – do Sr. Vicente Candido – (PL 2330/2011) – que
“requer a realização de Audiência Pública com a Associação Brasileira de Artigos Esportivos – MOVE, na
pessoa de seu Diretor-Presidente, Sr. Guilherme Athia,
e Diretor da Nike do Brasil; com o Conselho Nacional
de Autorregulamentação Publicitária – CONAR, na
pessoa do seu Presidente, Sr. Gilberto C. Leifert, e
com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial –
INPI, na pessoa de seu Presidente, Sr. Jorge Ávila”.
APROVADO. 11 – REQUERIMENTO Nº 11/11 – do Sr.
Vicente Candido – (PL 2330/2011) – que “requer a realização de Audiência Pública com o Sr. Ministro da
Justiça José Eduardo Cardozo e com o Sr. Ministro do
Esporte, Orlando Silva”. Aglutinado ao req. de nº 03.
12 – REQUERIMENTO Nº 12/11 – do Sr. Vicente Can-
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dido – (PL 2330/2011) – que “requer a realização de
Audiência Pública com a Federação Internacional de
Futebol – FIFA e com a Confederação Brasileira de
Futebol – CBF”. Aglutinado ao req. de nº 03. 13 – REQUERIMENTO Nº 13/11 – do Sr. Vicente Candido –
(PL 2330/2011) – que “requer a realização de Audiência Pública com o Conselho Nacional dos Direitos do
Idoso, na pessoa da Srª Lúcia Irene Reali Lemos; com
o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC,
na pessoa do Sr. Vidal Serrano Nunes Jr, presidente;
com a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor
– PROTESTE, na pessoa da Srª Maria Inês Dolci, coordenador; com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, na pessoa da Srª Juliana Pereira
da Silva, diretora; com a União Nacional dos Estudantes – UNE, na pessoa do Sr. Augusto Chagas, presidente; e com a Associação Brasileira de Rádio e Televisão – ABERT, na pessoa do Sr. Emanuel Soares
Carneiro, presidente”. APROVADO. 14 – REQUERIMENTO Nº 14/11 – do Sr. José Rocha – (PL 2330/2011)
– que “solicita seja convidado o Sr. Antonio Patriota,
Ministro das Relações Exteriores, a comparecer a esta
douta Comissão, para colaborar com subsídios à Relatoria do Projeto de Lei nº 2.330, de 2011, que “Dispõe
sobre as medidas relativas à Copa das Confederações
FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que
serão realizadas no Brasil””. Aglutinado ao req. de nº
05. 15 – REQUERIMENTO Nº 15/11 – do Sr. José Rocha – (PL 2330/2011) – que “solicita seja convidado o
Sr. Jerome Valcke, secretário-geral da Fifa, a comparecer a esta douta Comissão, para colaborar com subsídios à Relatoria do Projeto de Lei nº 2.330, de 2011,
que “Dispõe sobre as medidas relativas à Copa das
Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA
de 2014, que serão realizadas no Brasil””. Aglutinado
ao req. de nº 03. 16 – REQUERIMENTO Nº 16/11 – do
Sr. Carlaile Pedrosa – que “solicita seja convidado o
Sr. Alcino Rocha, Assessor Especial de Futebol do
Ministério do Esporte a comparecer a esta douta Comissão, para colaborar com subsídios à Relatoria do
Projeto de Lei nº 2.330, de 2011, que “Dispõe sobre
as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA
de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão
realizadas no Brasil””. Aglutinado ao req. de nº 03. 17
– REQUERIMENTO Nº 17/11 – do Sr. Carlaile Pedrosa – que “solicita sejam convidados os Srs. Sérgio
Barroso, Secretário de Estado Extraordinário da Copa
2014 do Governo de Minas Gerais; Tiago Lacerda,
Presidente do Comitê Executivo da Copa 2014 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Tadeu Barreto
Guimarães, Presidente do Núcleo Gestor das Copas
do Governo de Minas Gerais, a comparecerem a esta
douta Comissão para colaborar com subsídios à Re-
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latoria do Projeto de Lei nº 2.330, de 2011, que “Dispõe
sobre as medidas relativas à Copa das Confederações
FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que
serão realizadas no Brasil””. APROVADO. O Senhor
Presidente fez breve relato sobre o início da deliberação dos requerimentos e dos seus incidentes regimentais como parte legítima do jogo democrático e referiu-se ao prazo exíguo para aprovação do projeto de lei
para o País realizar a melhor Copa do Mundo e comunicou que o Sr. Sr. Jérome Valcke, Secretário-Geral da
Fifa, se dispôs comparecer na comissão em novembro
p. futuro. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião às dezesseis horas e vinte e três minutos, antes convocando a próxima para o dia 25/10, às 14:30.
O inteiro teor da reunião foi gravado, passando as notas taquigráficas 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 Renan Filho ______________________, e irá à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011,
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE
AS MEDIDAS RELATIVAS À COPA DAS
CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO
REALIZADAS NO BRASIL”
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 4ª Reunião Ordinária Realizada em 25
de outubro de 2011.
Às quinze horas e oito minutos do dia vinte
e cinco de outubro de dois mil e onze, reuniu-se a
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 2330, de 2011, do Poder Executivo,
que “dispõe sobre as medidas relativas à Copa das
Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo
FIFA de 2014, que serão realizadas no Brasil”, no
Anexo II, Plenário 07 da Câmara dos Deputados,
em Brasília-DF, com a presença dos Senhores Deputados Renan Filho – Presidente; Edio Lopes, Rui
Palmeira e José Rocha – Vice-Presidentes; Vicente
Candido – Relator; Acelino Popó, Afonso Hamm,
Alceu Moreira, André Figueiredo, Arnaldo Faria de
Sá, Carlaile Pedrosa, Deley, Fábio Souto, Jô Moraes,
Jonas Donizette, José Guimarães, Luis Tibé, Maurício Quintella Lessa, Otavio Leite, Rubens Bueno,
Simão Sessim e Waldenor Pereira – Titulares; Andre
Moura, Augusto Coutinho, Cesar Colnago, Delegado Protógenes, Edinho Bez, Gilmar Machado, João
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Arruda, Jose Stédile, Marcelo Matos, Onyx Lorenzoni, Romero Rodrigues e Wilson Filho – Suplentes.
Compareceram também os Deputados Andreia Zito,
Antonio Carlos Magalhães Neto, Assis Melo, Benjamin Maranhão, Carlos Roberto, Chico Alencar, Chico
Lopes, Daniel Almeida, Dr. Ubiali, Duarte Nogueira,
Luciana Santos, Odair Cunha, Osmar Júnior, Pauderney Avelino, Paulo Teixeira e Perpétua Almeida,
como não-membros. Deixaram de comparecer os
Deputados Fábio Faria, Rodrigo Maia, Romário e
Solange Almeida. Justificou a ausência o Deputado
Emiliano José. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou
em apreciação a Ata da reunião anterior. Indagou
se haveria a necessidade de sua leitura. A Dep. Jô
Moraes solicitou a dispensa da leitura da Ata por
haver sido distribuída em cópia antecipadamente.
Não havendo quem quisesse discuti-la, e colocada
em votação, a Ata foi aprovada sem restrições. ORDEM DO DIA: I – Audiência Púbica. Convidado: Sr.
Orlando Silva, Ministro de Estado do Esporte. Tema:
Debate sobre o PL 2330/11, que “dispõe sobre as
medidas relativas à copa das Confederações FIFA
de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que
serão realizadas no Brasil”. II – Deliberação de Requerimentos de nºs 18 a 26. O Senhor Presidente
convidou o Dep. Édio Lopes, 1º vice-presidente, e
o Sr. Orlando Silva a tomarem assento à mesa. Antes de conceder a palavra aos líderes nos termos
do art. 66, § 1º, o Senhor Presidente esclareceu a
respeito dos procedimentos regimentais sobre a
exposição do convidado e dos debates e também
sobre a presença do Ministro, que se dispôs a comparecer espontaneamente nos termos do art. 219, II
do Regimento Interno, ressaltando que a comissão
já aprovara requerimentos que propunham convidar
o titular da pasta do esporte. A seguir, usaram da
palavra nos termos do art. 66, § 1º os Dep. Antonio
Carlos Magalhães Neto e Duarte Nogueira. Logo
após, o Senhor Presidente esclareceu aos Dep.
Rubens Bueno e Osmar Jr, que haviam solicitado a
palavra nos termos também do art. 66, § 1º, que só
concederia a palavra para comunicação de liderança
nos estritos termos regimentais. A seguir, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Sr. Orlando Silva para fazer sua exposição inicial. Com a palavra,
o dep. Pauderney Avelino trouxe à comissão notícias veiculadas na imprensa sobre a delegação da
autoridade da Copa do Mundo à Ministra Chefe da
Casa Civil. O Senhor Presidente comunicou que a
comissão não recebera nenhum comunicado alterando o interlocutor da Copa do Mundo. O Dep. Gilmar Machado, vice-líder do Governo no Congresso,
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disse não proceder os informes trazidos pelo dep.
Pauderney Avelino. Usaram da palavra nos termos
do art. 66, § 1º do regimento interno os deputados
Paulo Teixeira e Chico Alencar. A seguir, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Relator para sua
exposição inicial. Antes de conceder a palavra ao
Relator, o Senhor Presidente sugeriu realizar as interpelações ao Ministro em bloco de cada três parlamentares, seguindo-se a resposta do convidado.
Usaram da palavra os dep. Otávio Leite, José Rocha, Rui Palmeira e Maurício Quintela Lessa. O Dep.
Simão Sessim lembrou que o convidado somente
pode ser interpelado sobre o assunto objeto de sua
exposição. A seguir, o Senhor Presidente concedeu
a palavra aos deputados Rui Palmeira e José Rocha, autores de requerimento do convite ao Ministro.
Às dezesseis horas e cinqüenta e cinco minutos, o
dep. Édio Lopes, 1º vice-presidente, assumiu a presidência dos trabalhos. Ao reassumir a presidência
às dezesseis horas e cinqüenta e oito minutos, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Ministro
para responder ao primeiro bloco das interpelações.
A dep. Jô Moraes sugeriu à presidência formar bloco de cinco parlamentares, sendo acolhido. Usaram
da palavra para interpelar o ministro os deputados
Cezar Colnago, Pauderney Avelino, Onyx Lorenzoni, Jonas Donizette e Jô Moraes. Após a resposta
do ministro, usaram da palavra para interpelá-lo os
dep. Édio Lopes, Edinho Bez, Simão Sessim, André
Moura, Osmar Jr. E Maurício Quintella Lesa. O Dep.
Simão Sessim solicitou ao Ministro encaminhasse à
comissão os protocolos de negociações da FIFA e da
CBF com o Governo Brasileiro e as Leis Gerais de
Copas do Mundo disponíveis, sendo acolhido pelo
Senhor Presidente. Os requerimentos constantes da
segunda parte da pauta deixaram de ser deliberados
nos termos do art. 46, § 1º. Após as considerações
finais do ministro, o Senhor Presidente agradeceu
a presença de todos e, nada mais havendo a tratar,
encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta e
três minutos, antes convocando a próxima a realizar-se amanhã, às nove horas, para ouvir o presidente
da Une, o representante do Conselho Nacional dos
Idosos e do Departamento de Proteção de Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça. O inteiro teor
da reunião foi gravado, passando as notas taquigráficas 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 Renan
Filho ______________________, e irá à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011,
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE
AS MEDIDAS RELATIVAS À COPA DAS
CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO
REALIZADAS NO BRASIL”
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 5ª Reunião Ordinária Realizada em 27
de outubro de 2011.
Às dez horas e dezenove minutos do dia vinte e
sete de outubro de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto
de Lei nº 2330, de 2011, do Poder Executivo, que “dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014,
que serão realizadas no Brasil”, no Anexo II, Plenário
11 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, com a
presença dos Senhores Deputados Renan Filho – Presidente; Edio Lopes e Rui Palmeira – Vice-Presidentes;
Vicente Candido – Relator; Acelino Popó, André Figueiredo, Carlaile Pedrosa, Deley, Fábio Souto, Jô
Moraes, José Guimarães, Maurício Quintella Lessa,
Rubens Bueno, Simão Sessim e Waldenor Pereira –
Titulares; Cesar Colnago, Dr. Rosinha, Gilmar Machado, Jaqueline Roriz, Jose Stédile, Marcelo Matos, Romero Rodrigues e Wilson Filho – Suplentes. Deixaram
de comparecer os Deputados Afonso Hamm, Alceu
Moreira, Arnaldo Faria de Sá, Fábio Faria, Jonas Donizette, José Rocha, Luis Tibé, Otavio Leite, Rodrigo
Maia, Romário e Solange Almeida. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos e colocou em apreciação a Ata da reunião
anterior. Indagou se haveria a necessidade da leitura
da Ata. O Dep. José Stédile solicitou a dispensa da
referida leitura. Não havendo quem quisesse discuti-la,
e colocada em votação, a Ata foi aprovada sem restrições. O Senhor Presidente comunicou o recebimento
pela comissão do seguinte expediente, que foi distribuído antecipadamente em cópia, e considerado como
lido e integrante da Ata: 1) Of. 416/11, de 19/10, do
Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas, indica o Dep. Onyx Lorenzoni para integrar a
comissão como membro suplente; 2) Of. 421//11, de
11/10, do Dep. Lincoln Portela, Líder do Bloco PR/
PtdoB/PRP/PHS/PTC/PSL, indica a Dep. Jaqueline
Roriz para integrar a comissão como membro suplente; 3) Of. 13/11, de 18/10, do Dep. Deley, justifica sua
ausência na reunião de 11/09 em virtude de compromissos assumidos anteriormente fora de Brasília; 4)
Of. 1124/11, de 13/10, do Dep. Henrique Eduardo Al-
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ves, Líder do PMDB – indica o Dep. Wilson Filho para
integrar a comissão como membro suplente; 5) Of.
33/11, de 21/10, do Senador Roberto Requião, Presidente do Parlamento do Mercosul, comunica que o
Dep. Emiliano José participará como membro titular
da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul na Conferência Regional “Mercosul Social: Fortalecimento Institucional, Plano Estratégico (PEAS) e
Projetos Regionais, na cidade de Montevidéu, Uruguai,
no período de 24 a 26 de outubro corrente; 6) Of. 425/11,
de 25/10, do Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto,
Líder do Democratas, indica o dep. Pauderney Avelino
para integrar a comissão como membro titular, em
substituição ao Dep. Rodrigo Maia; 7) Of. 49/11, de
26/10, do Dep. Delegado Protógenes, justifica sua ausência na reunião de 27/10, em razão de coordenar o
Seminário da Subcomissão Permanente para Estudar
Políticas, Orçamento e Financiamento da Segurança
Pública, na Assembléia Legislativa de São Paulo, no
auditório Franco Montoro; 8) E-mail da Srª Sabrina
Durigon Marques, Chefe da Assessoria Parlamentar
do Ministério da Justiça, informa a impossibilidade de
participação do Ministério da Justiça na audiência de
27/10 por representante do DPDC, em razão de o departamento estar participando de um Congresso Nacional durante toda a semana, na cidade de Maceió-AL.
Ordem do Dia: Audiência Pública. Convidados: Sr.
Daniel Iliescu, Presidente da União Nacional dos Estudantes – UNE; Representante do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor –DPDC/MJ; Representante do Conselho Nacional dos Idosos e Deliberação dos Requerimentos de nºs 18 a 28. O Senhor
Presidente justificou a ausência do representante do
Ministério da Justiça e do Conselho Nacional dos Idosos. O Dep. Waldenor Pereira requereu a inversão de
pauta, que foi acolhida. O Senhor Presidente teceu
considerações referentes às normas regimentais para
o encaminhamento dos requerimentos e, a seguir,
passou à deliberação dos mesmos: 1 – REQUERIMENTO Nº 18/11 – do Sr. Waldenor Pereira – que “requer a realização de Audiência Pública, em Vitória da
Conquista – Bahia, para discutir o PL 2.330/2011, que
dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de
2014, que serão realizadas no Brasil”. APROVADO
COM A RETIFICAÇÃO DO TERMO “AUDIÊNCIA PÚBLICA” PARA SEMINÁRIO. 2 – REQUERIMENTO Nº
19/11 – do Sr. Waldenor Pereira – que “requer a realização de Audiência Pública, em Salvador – Bahia, para
discutir o PL 2.330/2011, que dispõe sobre as medidas
relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e
à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas
no Brasil” APROVADO. 3 – REQUERIMENTO Nº 20/11
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– do Sr. Fábio Faria – que “solicita que sejam homenageados os brasileiros considerados os melhores
jogadores de Copa do Mundo, por esta douta Comissão, para colaborar com subsídios à Relatoria do Projeto de Lei nº 2.330, de 2011, que “Dispõe sobre as
medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de
2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão
realizadas no Brasil” às seguintes personalidades: Ronaldo Nazário, Romário Faria e Edson Arantes do
Nascimento, “Pelé””. APROVADO. 4 – REQUERIMENTO Nº 21/11 – do Sr. Afonso Hamm – que “solicita que
seja convidado o Sr. Francisco Novelletto Neto, Presidente da Federação Gaúcha de Futebol, a comparecer
a esta Comissão, para colaborar com subsídios à Relatoria do Projeto de Lei nº 2.330, de 2011, que “Dispõe
sobre as medidas relativas à Copa das Confederações
FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que
serão realizadas no Brasil” e para apresentar os preparativos do Estado na realização da Copa do Mundo
de 2014”. APROVADO. 5 – REQUERIMENTO Nº 22/11
– do Sr. Afonso Hamm – que “solicita que seja convidado o Sr. Giovanni Luigi, Presidente do Sport Club
Internacional, a comparecer a esta Comissão para
esclarecer sobre a situação do Estádio Beira-Rio, que
conforme anuncio da FIFA ficou fora da Copa das Confederações em 2013”. APROVADO. 6 – REQUERIMENTO Nº 23/11 – do Sr. José Rocha – (PL 2330/2011)
– que “solicita seja convidado o Sr. Carlos Alberto
Freitas Barreto, Secretário da Receita Federal do Brasil, a comparecer a esta douta Comissão, para colaborar com subsídios à Relatoria do Projeto de Lei nº
2.330, de 2011, que “Dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa
do Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas no Brasil””. APROVADO. 7 – REQUERIMENTO Nº 24/11 – do
Sr. José Rocha – (PL 2330/2011) – que “solicita seja
convidado o Sr. Guido Mantega, Ministro da Fazenda,
a comparecer a esta douta Comissão, para colaborar
com subsídios à Relatoria do Projeto de Lei nº 2.330,
de 2011, que “Dispõe sobre as medidas relativas à
Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do
Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas no Brasil””.
APROVADO. 8 – REQUERIMENTO Nº 25/11 – do Sr.
Vicente Candido – (PL 2330/2011) – que “requer a realização de Audiência Pública com a participação do
Sr. Henrique Nelson Calandra, Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB”. APROVADO.
9 – REQUERIMENTO Nº 26/11 – do Sr. Vicente Candido – (PL 2330/2011) – que “requer a realização de
Conferências Públicas/Seminários nas regiões Sudeste, na cidade de São Paulo, Nordeste, na cidade de
Fortaleza, Sul, na cidade de Porto Alegre, Centro-Oeste, na cidade de Brasília e Norte, na cidade de
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Manaus, com os Procuradores de Justiça dos Ministérios Públicos dos respectivos estados sedes e demais
órgãos e entidades locais que indica”. Durante o encaminhamento, o Relator propôs, a pedido do Dep.
Waldenor Pereira, a realização do Seminário no Nordeste, em Salvador. Com a palavra, o Dep. Simão Sessim sugeriu ao Relator a inclusão do Rio de Janeiro,
centro cultural e desportivo, no âmbito dos seminários
regionais, sendo secundado pelos Dep. Wilson Filho
e Jô Moraes. O Dep. Simão Sessim solicitou ao Senhor
Presidente requisitar ao Ministério do Esporte cópia
dos protocolos firmados entre a CBF e o Governo Brasileiro com a FIFA, concedendo garantias à realização
da Copa das Confederações, em 2013, e da Copa do
Mundo, em 2014, sendo acolhido pelo Senhor Presidente. Após o encaminhamento, o requerimento foi
aprovado. Logo após, o Senhor Presidente comunicou
o seguinte cronograma das audiências públicas e dos
seminários: no dia 1º/11, audiência pública com representantes do MOVE, INPI, IDEC, PROTESTE, DPDC/
MJ; no dia 08/11, audiência pública com os Srs. Ricardo Teixeira, presidente da CBF, e Jèrome Valcker,
Secretário-Geral da Fifa; em 10/11, seminário em Salvador; em 17/11, seminário em Porto Alegre; em 24/11,
seminário em Brasília; em 28/11, seminário em Manaus;
em 1º/12, seminário em São Paulo. O Senhor Presidente esclareceu à comissão que o pedido constante
do req. de autoria do Dep. Afonso Hamm (Req. 27) é
de competência regimental da presidência que, em
acordo com o Relator, decidiu designar coordenadores
e sub-relatores para organizarem os seminários regionais, a fim de torná-los céleres. O Senhor Presidente,
de ofício, retirou de pauta a referida matéria. 10 – REQUERIMENTO Nº 27/11 – do Sr. Afonso Hamm – que
“solicita que sejam criadas sub-relatorias da Comissão
Especial nas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo de
2014 para realização de debates e elaboração de proposições tendo como base os eixos temáticos da Lei
Geral da Copa – PL 2330/2011”. 11 – REQUERIMENTO Nº 28/11 – do Sr. Maurício Quintella Lessa – que
“requer a realização de Audiência Pública com os senhores ministros presidentes do TCU – Tribunal de
Contas da União e CGU – Controladoria Geral da
União, para discutir o PL 2.330/2011, que dispõe sobre
as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA
de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão
realizadas no Brasil”. APROVADO. Dando prosseguimento à reunião, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Sr. Daniel Iliescu, presidente da UNE, que
fez sua exposição inicial. O convidado foi interpelado
pelos Deputados Vicente Cândido, Relator, Jô Moraes,
Marcelo Matos, Maurício Quintella Lessa e Rui Palmeira. O Senhor Presidente agradeceu a presença de
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todos e, ao agradecer ao convidado os subsídios trazidos à comissão, encerrou a reunião às onze horas
e cinquenta e sete minutos, antes convocando a próxima a realizar-se no dia 1º/11, às nove horas, com a
presença de representantes do Move, Idec, Proteste,
Inpi, Dpdc/MJ. O inteiro teor da reunião foi gravado,
passando o arquivo das notas taquigráficas 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
Renan
Filho
______________________, e irá à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011,
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE
AS MEDIDAS RELATIVAS À COPA DAS
CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO
REALIZADAS NO BRASIL”
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 6ª Reunião Ordinária Realizada em 1º
de novembro de 2011.
Às nove horas e cinqüenta e um minutos do dia
primeiro de novembro de dois mil e onze, reuniu-se a
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2330, de 2011, do Poder Executivo, que
“dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de
2014, que serão realizadas no Brasil”, no Anexo II, Plenário 06 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF,
com a presença dos Senhores Deputados Renan Filho
– Presidente; Edio Lopes e José Rocha – Vice-Presidentes; Vicente Candido – Relator; André Figueiredo,
Arnaldo Faria de Sá, Fábio Souto, Jô Moraes, Jonas
Donizette, José Guimarães, Otavio Leite, Rodrigo Maia,
Romário, Rubens Bueno e Waldenor Pereira – Titulares;
Augusto Coutinho, Cesar Colnago, Gilmar Machado,
Jaqueline Roriz, Jose Stédile, Leopoldo Meyer, Marcelo Matos, Rosinha da Adefal e Wilson Filho – Suplentes.
Compareceram também os Deputados Valdir Colatto e
Weliton Prado, como não-membros. Deixaram de comparecer os Deputados Acelino Popó, Afonso Hamm,
Alceu Moreira, Carlaile Pedrosa, Deley, Fábio Faria, Luis
Tibé, Maurício Quintella Lessa, Rui Palmeira, Simão
Sessim e Solange Almeida. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos
e colocou em apreciação a Ata da reunião anterior. A
seguir, indagou a necessidade da leitura da Ata. O Dep.
Édio Lopes solicitou a dispensa da referida leitura. Não
havendo quem quisesse discuti-la, e colocada em vo-
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tação, a Ata foi aprovada sem restrições. O Senhor Presidente comunicou o recebimento do seguinte Expediente: Of. nº 430/11, de 26/10, do Dep. Antonio Carlos
Magalhães Neto, que indica o Dep. Rodrigo Maia para
integrar a comissão como membro titular. Ordem do
Dia: I – Audiência Pública. Convidados. 1) Sr. Guilherme Athia, Diretor-Presidente da Associação Brasileira
de Artigos Esportivos – MOVE (Req. 10/11); 2) Sr. Guilherme Rosa Varella, advogado, representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC (Req.
13/11); 3) Sr. Vinícius Marques de Carvalho, Secretário
de Direito Econômico do Ministério da Justiça, representando a Sr.ª Juliana Pereira da Silva, diretora do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor/
MJ (Req. 13/11); 4) Srª Maria Inês Dolci, Coordenadora
da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor –
PROTESTE (Req. 13/11); 5) Sr. Hélio Meirelles, representante do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
– INPI. II – Deliberação dos requerimentos de nºs 31
a 35. Antes de conceder a palavra aos convidados, o
Senhor Presidente esclareceu sobre as normas regimentais referentes às exposições e debates. Logo após,
concedeu a palavra ao Sr. Guilherme Rosa Varella, que
fez sua exposição. Fizeram suas exposições a seguir
os Srs. Maria Inês Dolci, Vinícius Marques de Carvalho
e Hélio Meirelles. O Sr. Guilherme Athia não compareceu à reunião. Com a palavra, o Dep. José Rocha sugeriu ao Senhor Presidente que os membros da comissão encaminhassem Ao Relator, para serem analisadas,
sugestões ao PL 2330/11, em razão de a matéria ser
de competência de Plenário e não poder ser emendada
na comissão, sendo apoiado pelo Dep. Otávio Leite. O
Senhor Presidente acolheu a sugestão, mas ponderou
no sentido de consultar a Mesa em relação a deliberar
as sugestões/emendas na comissão pôr não ser regimental. Em seguida, o Dep. Romário usou da palavra.
O Dep. Otávio Leite indagou à presidência sobre o encaminhamento para tradução da Lei Geral da Copa
Alemã, de 2006. O Senhor Presidente acolheu a interpelação do Dep. Otávio Leite e determinou à secretaria
da comissão informar sobre o encaminhamento do referido pedido. Dando prosseguimento à reunião o Senhor
Presidente sugeriu aos debatedores que encaminhassem suas interpelações em bloco, sendo acolhido pela
comissão. A seguir, usaram da palavra os Dep. José
Guimarães, Jô Moraes, Rodrigo Maia, que sugeriu uma
reunião com os Ministros do Esporte e da Justiça para
conhecer a posição do Governo Brasileiro sobre o projeto de lei enviado ao Congresso. O Dep. Wilson Filho
sugeriu incluir no requerimento que trata do desarmamento a expressão: “ Um Brasil sem drogas”. A seguir,
usou da palavra o Dep. Édio Lopes, que solicitou à presidência requisitar os protocolos negociados entre o
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Governo Brasileiro e a FIFA. O Senhor Presidente esclareceu a S.Ex.ª que já assinara o ofício com a requisição desses protocolos, ressaltando a importância dos
mesmos para a comissão. Usaram da palavra os Dep.
Cesar Colnago e José Rocha. Dando prosseguimento
à reunião, o Senhor Presidente passou à deliberação
dos Requerimentos. REQUERIMENTO Nº 31/11 – do
Sr. Waldenor Pereira – que “requer a realização de Audiência Pública, com o Sr. Ministro Aldo Rebelo, para
discutir o PL 2.330/2011, que dispõe sobre as medidas
relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à
Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas no
Brasil”. APROVADO. 3 – REQUERIMENTO Nº 32/11
– do Sr. Vicente Candido – (PL 2330/2011) – que “requer a realização de Audiência Pública com o Sr. Antonio Rangel Bandeira, Coordenador Nacional da Rede
Desarma Brasil”. APROVADO E SUBSCRITO PELO
DEP. RENAN FILHO. 4 – REQUERIMENTO Nº 33/11
– do Sr. Wilson Filho – que “solicita que sejam homenageados os brasileiros considerados os melhores jogadores no Mundo, por esta Comissão, para colaborar
com subsídios à Relatoria do Projeto de Lei 2.330/2011,
que dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de
2014, que serão realizadas no Brasil: 1) Arthur Antunes
Coimbra, o “Zico” considerado o melhor jogador de futebol dos anos 1980 e Marta Vieira da Silva escolhida
como melhor futebolista do mundo por cinco vezes consecutivas””. APROVADO. 5 – REQUERIMENTO Nº 34/11
– do Sr. Wilson Filho – que “requer a realização de Audiência Pública, em João Pessoa – PB, 2para discutir
o PL 2.330/2011, que dispõe sobre as medidas relativas
à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do
Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas no Brasil”.
Ao encaminhá-lo, o autor esclareceu que se tratava de
seminário, e não de audiência pública. APROVADO.
REQUERIMENTO Nº 35/11 (extrapauta) – do Sr. José
Rocha – (PL 2330/2011) – que “solicita seja convidado
o Sr. Romário de Souza Faria (Dep. Romário), Jogador
Titular da Seleção Brasileira Tetra Campeã do Mundo,
a comparecer a esta douta Comissão, para colaborar
com subsídios à Relatoria do Projeto de Lei nº 2.330,
de 2011, que “Dispõe sobre as medidas relativas à Copa
das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo
FIFA de 2014, que serão realizadas no Brasil””. O Senhor Presidente nos termos do art. 52, § 5º, do regimento Interno ponderou que o requerimento deveria ser
votado nominalmente e aprovado pela maioria absoluta. No entanto, consultou a comissão se seria de consenso votá-lo pelo processo simbólico, sendo acolhido.
Logo após, o Senhor Presidente submeteu o requerimento à votação, sendo APROVADO. A seguir, o Senhor
Presidente, nos termos regimentais, designou os se-
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guintes Sub-relatores para os seminários regionais: Da
Região Norte, Dep. Édio Lopes; Da Região Nordeste,
Dep. José Rocha. Da Região Sul, Dep. Afonso Hamm.
Coordenadores: Da Região Nordeste: Dep. José Guimarães, Valdenor Pereira, Rui Palmeira, Fábio Souto,
Maurício Quintella Lessa, André Figueiredo, Arcelino
Popó Freitas, Heleno Silva, Sarney Filho, Augusto Coutinho, Romero Rodrigues, Rogério Marinho, Wilson Filho,
Arthur Bruno, Emiliano José e Rosinha da Adefal. Da
Região Sul: Dep. Alceu Moreira, Rubens Bueno, Ronaldo Nogueira, Leopoldo Meyer, José Stédile, João Arruda e Dr. Rosinha. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu os valiosos subsídios trazidos
pelos convidados e, ao agradecer a presença de todos,
encerrou a reunião às treze horas, antes convocando a
próxima a realizar-se no dia 8/11, com a presença dos
Srs. Ricardo Teixeira e Jèrome Valcker. O inteiro teor da
reunião foi gravado, passando o arquivo das notas taquigráficas 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 Renan Filho
______________________, e irá à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011,
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE
AS MEDIDAS RELATIVAS À COPA DAS CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO
REALIZADAS NO BRASIL”
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 7ª Reunião Ordinária Realizada em 8
de novembro de 2011.
Às dez horas e onze minutos do dia oito de novembro de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2330,
de 2011, do Poder Executivo, que “dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013
e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas
no Brasil”, no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, com a presença dos Senhores Deputados Renan Filho – Presidente; Edio Lopes,
Rui Palmeira e José Rocha – Vice-Presidentes; Vicente
Candido – Relator; Acelino Popó, Afonso Hamm, Alceu
Moreira, André Figueiredo, Carlaile Pedrosa, Deley, Fábio
Souto, Jô Moraes, Jonas Donizette, José Guimarães,
Maurício Quintella Lessa, Otavio Leite, Rodrigo Maia,
Romário, Rubens Bueno, Simão Sessim e Waldenor Pereira – Titulares; Andre Moura, Augusto Coutinho, Cesar
Colnago, Dr. Rosinha, Edinho Bez, Gilmar Machado,
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Jaqueline Roriz, Marcelo Matos, Romero Rodrigues,
Sarney Filho e Wilson Filho – Suplentes. Compareceram também os Deputados Anthony Garotinho, Carlos
Sampaio, Chico Alencar, Domingos Sávio, Eduardo
Azeredo, Henrique Eduardo Alves, Ivan Valente, Júlio
Delgado, Magda Mofatto, Paulo Abi-Ackel, Paulo Feijó,
Professor Setimo, Sandro Alex, Vanderlei Macris e Vilson
Covatti, como não-membros. Deixaram de comparecer
os Deputados Arnaldo Faria de Sá, Fábio Faria, Luis
Tibé e Solange Almeida. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e
colocou em apreciação a Ata da reunião anterior. Indagou se haveria a necessidade da sua leitura. O Dep.
Alceu Moreira solicitou a dispensa da referida leitura.
Não havendo quem quisesse discuti-la, e colocada em
votação, a ata foi aprovada sem restrições. O Senhor
Presidente comunicou à comissão que foi prorrogado
por mais 20 sessões o prazo para apreciação do projeto
de lei 2330/11 e ainda que os requerimentos de nºs 36
e 37, subscritos pelos Deputados Otávio Leite e Cesar
Colnago, que propõem convidar os Srs. Aldo Rebelo e
Antonio Aguiar Patriota, ministros de estado do esporte
e relações exteriores, respectivamente, não foram pautados por se constituírem matéria já aprovada anteriormente, sujeita a regra do art. 163 do regimento interno.
ORDEM DO DIA: I – Audiência Pública. Convidados:
1) Sr. Ricardo Teixeira, Presidente da CBF; 2) Jèrôme
Valcke, Secretário-Geral da FIFA; I – Deliberação dos
Requerimentos de nºs 29, 30 e 38. Antes de conceder
a palavra ao Relator, o Senhor Presidente saudou os
convidados e teceu considerações acerca das reuniões
realizadas com o ministro Aldo Rebelo sobre as partes
polêmicas do projeto de lei da copa, ressaltando a importância de se garantir ao povo brasileiro os direitos
sociais como meia entrada para os idosos e estudantes
e a defesa do Governo Federal de cotas para as pessoas de baixa renda. O Senhor Presidente convidou o
Deputado Cândido Vaccarezza, a tomar assento à mesa
e o Dep. Édio Lopes, 1º vice-presidente da comissão.
A seguir, concedeu a palavra ao Dep. Jonas Donizete,
presidente da Comissão de Turismo e Desporto, que
fez um relato sobre os fóruns realizados pela comissão
nas cidades sedes dos jogos das copas das confederações e do mundo para conhecer in loco as obras de
mobilidade viária, construção dos estádios e ampliação
dos aeroportos. Ao agradecer a S.Ex.ª a exposição, o
Senhor Presidente ressaltou o acolhimento da proposta
sugerida pelo Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, de incluir na Lei Geral da Copa Tema social sobre
um mundo justo e sem armas. Logo após, concedeu a
palavra ao Sr. Ricardo Teixeira, que fez sua exposição.
A seguir, o Sr. Jérôme Valcke fez sua exposição. O Senhor Presidente agradeceu ao palestrante e ressaltou
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a importância de se garantir a conquista de direitos sociais como meia entrada para idosos e estudantes ao
povo brasileiro. O Senhor Presidente convidou os Srs.
Marco Pollo, presidente do esporte clube internacional,
e Andres Sanches, presidente do corintians, a tomarem
assento à mesa. Dando prosseguimento à reunião, o
Senhor Presidente concedeu a palavra aos Dep. Otávio Leite, Rui Palmeira e José Rocha como autores do
requerimento de convite aos palestrantes. Usaram da
palavra os Dep. José Guimarães, Rui Palmeira e Jonas
Donizette. O Sr. Ricardo Teixeira respondeu às indagações dos deputados que o interpelaram. O Dep. André
Figueiredo solicitou ao Senhor Presidente que concedesse a palavra aos oradores pela ordem de inscrição
e fez um apelo aos líderes que respeitassem essa ordem. O Senhor Presidente esclareceu ser regimental
conceder a palavra aos líderes. Usaram da palavra os
Dep. André Figueiredo, Cesar Colnago e Rodrigo Maia.
O Senhor Presidente registou a presença na comissão
do Senador Aécio Neves e do Sr. Daniel Iliesco, presidente da UNE. Fizeram uso da palavra os Dep. Afonso
Hamm, que sugeriu dividir o tempo para as interpelações, e Antony Garotinho. A seguir, o Senhor Presidente
concedeu a palavra aos Deputados Deley, Garotinho,
Ivan Valente, Simão Sessim, que solicitou à presidência o encaminhamento de indagações por escrito aos
convidados pela exiguidade do tempo. Falaram ainda
os Dep. Acelino Popó e Romário. O Senhor Presidente
esclareceu ao Sr. Jérôme Valcke que o Deputado Popó
foi campeão de Box, e os Deputados Deley e Romário
foram jogadores de futebol famosos no Brasil com conquistas de muitos títulos. O Senhor Presidente ponderou
aos membros da comissão que as interpelações anti-regimentais não seriam respondidas pelos convidados.
Usaram da palavra os Dep. Wilson Filho e Romário, que
encaminhou à mesa cópia de documento objeto de suas
indagações. O Senhor Presidente solicitou ao plenário
que não se manifestasse durante as respostas dos
convidados. Com a palavra, o Dep. Antony Garotinho
encaminhou à mesa documento objeto de sua interpelação. A pedido dos convidados, o Senhor Presidente
concordou com a retirada dos mesmos antes do término da reunião em função de outros compromissos,
agradecendo-lhes a presença e suas contribuições. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos
Deputados Afonso Hamm e Chico Alencar. O item II da
pauta – deliberação de requerimentos – ficou adiada
para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião às treze horas e trinta e dois minutos, antes anunciando a realização de seminário no dia
10/11, na Câmara Municipal de Salvador. O inteiro teor
da reunião foi gravado, passando o arquivo das notas
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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, __________________,
Deputado Renan Filho, e irá à publicação no Diário da
câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011,
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE
AS MEDIDAS RELATIVAS À COPA DAS
CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO
REALIZADAS NO BRASIL”
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
TERMO DE REUNIÃO
Em vinte e dois de novembro de dois mil e onze,
deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº
2330, de 2011, do Poder Executivo, que “dispõe sobre
as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA
de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão
realizadas no Brasil” com a finalidade de ouvir o Embaixador Eduardo Gradilone, Sub-Secretário Geral das
Comunidades Brasileiras no Exterior, por determinação
do Presidente da Câmara dos Deputados, nos termos
do art. 46, § 1º do Regimento Interno. Assinaram o
livro de presença os Senhores Deputados Renan Filho – Presidente; Vicente Candido – Relator; Carlaile
Pedrosa, José Guimarães, Jose Stédile, Romário, Rubens Bueno e Waldenor Pereira. E, para constar, eu
_________, Mário Dráusio Coutinho, Secretário, lavrei
o presente Termo.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011,
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE
AS MEDIDAS RELATIVAS À COPA DAS
CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO
REALIZADAS NO BRASIL”
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 8ª Reunião Ordinária Realizada em 29
de novembro de 2011.
Às quatorze horas e cinqüenta e oito minutos
do dia vinte e nove de novembro de dois mil e onze,
reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao Projeto de Lei nº 2330, de 2011, do Poder
Executivo, que “dispõe sobre as medidas relativas à
Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do
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Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas no Brasil”,
no Anexo II, Plenário 11 da Câmara dos Deputados, em
Brasília-DF, com a presença dos Senhores Deputados
Renan Filho – Presidente; Edio Lopes e José Rocha –
Vice-Presidentes; Vicente Candido – Relator; Afonso
Hamm, Alceu Moreira, Arnaldo Faria de Sá, Carlaile
Pedrosa, Jô Moraes, Jonas Donizette, José Guimarães, Maurício Quintella Lessa, Otavio Leite, Rodrigo
Maia, Romário, Rubens Bueno e Waldenor Pereira –
Titulares; Andre Moura, Gilmar Machado, Jose Stédile,
Leonardo Picciani, Marcelo Matos, Ronaldo Nogueira,
Rosinha da Adefal e Wilson Filho – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Acelino Popó, André Figueiredo, Deley, Fábio Faria, Fábio Souto, Luis
Tibé, Rui Palmeira e Simão Sessim. Havendo número
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos e colocou em apreciação a Ata da reunião
anterior. Indagou se haveria a necessidade da leitura
da Ata por haver sido distribuída em cópia antecipadamente. O Dep. Alceu Moreira solicitou a dispensa da
leitura da Ata. Não havendo quem quisesse discuti-la,
e submetida a votação, a Ata foi aprovada sem restrições. A Comissão recebeu a seguinte correspondência: 1) Of. 878/11-Aspar/MJ, de 25/11, da Srª Sabrina
Durigon Marques, Chefe da Assessoria Parlamentar
do Ministério da Justiça, comunica que o Sr. Ministro
da Justiça não poderá comparecer à reunião de 29/11,
e indicou para representá-lo os Srs. Vinícius Marques
de Carvalho, Secretário de Direito Econômico, e o Sr.
José Ricardo Botelho, Secretário Extraordinário para
Segurança de Grandes Eventos; 2) Of. 814, do Dep.
Aguinaldo Ribeiro, Líder Do PP – justifica a ausência
do dep. Afonso Hamm na reunião de 1º/11, em razão
de compromissos político-partidários em Santa da Boa
Vista-RS; 3) Of. 378/11, de 22/11, do Dep. Ratinho
Júnior, indica o Dep. Deley para integrar a comissão
como membro titular. ORDEM DO DIA: Audiência Pública. Convidados: Sr. Vinícius Marques de Carvalho,
Secretário de Direito Econômico, representante do Ministério da Justiça; Sr. José Ricardo Botelho, Secretário
Extraordinário para Segurança de Grandes Eventos,
representante do Ministério da Justiça; Dr. Paulo Machado Guimarães, Consultor Jurídico, representante
do GDF; Sr. Hélio Meirelles, assessor, representante
da presidência do INPI; II – Debates com o Relator
sobre pontos polêmicos do PL 2330/11 tratados nas
audiências públicas e nos seminários; III – Deliberação
de Requerimentos. Compareceram os convidados José
Ricardo Botelho e Hélio Meirelles. Antes de conceder a
palavra aos convidados, o Senhor Presidente fez breve
relato do seminário realizado em Manaus, destacando
os subsídios valiosos trazidos pelos palestrantes. Com
a palavra, o Dep. José Rocha indagou sobre o crono-
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grama de atividades da comissão. O Relator esclareceu
que estava confirmada a data do dia 06/12 para apresentação do seu parecer. A seguir, o Senhor Presidente teceu considerações sobre as normas regimentais
referentes às exposições e aos debates e concedeu
a palavra pela ordem aos Srs. José Ricardo Botelho e
Hélio Meirelles, que fizeram suas exposições. Após, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Relator. Em
seguida, interpelaram os convidados os Dep. Jonas
Donizette, que sugeriu a transferência dos recursos
oriundos das taxas de visto de entrada de estrangeiros
no País para um fundo de combate ás drogas, José
Rocha, Alceu Moreira e Afonso Hamm, que detalhou
proposição para o fortalecimento dos clubes brasileiros
e a formação de atletas. Após as considerações finais
dos convidados, a comissão debateu os pontos polêmicos do PL 2330/11 já delineados nas audiência públicas e seminários realizados. Dando prosseguimento
à reunião, o Senhor Presidente passou à deliberação
dos seguintes Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO
Nº 38/11 – do Sr. Wilson Filho – que “solicita que seja
apresentado ao Plenário desta Comissão Proposta com
o tema social da Copa do Mundo: “ POR UM MUNDO
SEM ARMAS E SEM DROGAS””. APROVADO. 2 – REQUERIMENTO Nº 39/11 – do Sr. Carlaile Pedrosa – que
“solicita seja convidado o Senhor Dr. Gustavo Lopes
Pires de Souza, especialista em Direito Desportivo, a
comparecer a esta Comissão Especial para colaborar
com subsídios à Relatoria do Projeto de Lei nº 2.330,
de 2011, que “Dispõe sobre as medidas relativas à
Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do
Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas no Brasil””.
APROVADO,. 3 – REQUERIMENTO Nº 40/11 – do
Sr. Fábio Faria – que “solicita a realização, em Natal/
RN, de Seminário da Lei Geral da Copa, para Debate
sobre o PL 2330/11, que “Dispõe sobre as medidas
relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e
à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas
no Brasil””. REJEITADO O REQUERIMENTO POR IMPOSSIBILIDADE DE TEMPO PARA REALIZAÇÃO DO
EVENTO. 4 – REQUERIMENTO Nº 41/11 – do Sr. Carlaile Pedrosa – que “solicita que seja apresentado ao
Plenário desta Comissão Proposta com o tema social
da Copa do Mundo FIFA de 2014: “POR UM MUNDO
SEM VIOLÊNCIA”” APROVADO. 5 – REQUERIMENTO
Nº 42/11 – do Sr. José Rocha – (PL 2330/2011) – que
“solicito que seja apresentado à FIFA como sugestão
a adoção do Tema, “O Mundo Livre da Pobreza e das
Drogas”, na Copa das Confederações FIFA de 2013 e
na Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas no Brasil”. APROVADO. 6 – REQUERIMENTO Nº
43/11 – da Sra. Rosinha da Adefal – (PL 2330/2011) –
que “requer a realização de Audiência Pública, com o
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Comitê de Gestor da Copa, Representantes das Federações Regionais de Futebol, Representante da FIFA,
para discutir a inclusão do pagamento de meia entrada
para as pessoas com deficiência no PL 2.330/2011,
que dispõe sobre as medidas relativas à Copa das
Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA
de 2014, que serão realizadas no Brasil”. APROVADO.
O Senhor Presidente agradeceu aos convidados as
contribuições trazidas à comissão e, ao agradecer a
presença de todos, encerrou a reunião às dezesseis
horas e quarenta e nove minutos, antes convidando a
todos a participarem do seminário a ser realizado em
São Paulo, no dia 1º/12, na Assembléia Legislativa. O
inteiro teor da reunião foi gravado, passando as notas
taquigráficas 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 Renan
Filho, ______________________, e irá à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011,
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE
AS MEDIDAS RELATIVAS À COPA DAS
CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO
REALIZADAS NO BRASIL”
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 9ª Reunião Ordinária Realizada em 06
de dezembro de 2011.
Às quinze horas e trinta e quatro minutos do dia
seis de dezembro de dois mil e onze, reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2330, de 2011, do Poder Executivo, que
“dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA
de 2014, que serão realizadas no Brasil”, no Anexo II,
Plenário 09 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, com a presença dos Senhores Deputados Renan
Filho – Presidente; Rui Palmeira e José Rocha – Vice-Presidentes; Vicente Candido – Relator; Acelino Popó,
Afonso Hamm, Alceu Moreira, André Figueiredo, Carlaile Pedrosa, Deley, Fábio Souto, Jô Moraes, Jonas
Donizette, José Guimarães, Maurício Quintella Lessa,
Rodrigo Maia, Romário, Rubens Bueno e Waldenor
Pereira – Titulares; Andre Moura, Augusto Coutinho,
Gilmar Machado, Jairo Ataíde, João Arruda, Marcelo
Matos, Rosinha da Adefal e Wilson Filho – Suplentes.
Deixaram de comparecer os Deputados Arnaldo Faria de Sá, Edio Lopes, Fábio Faria, Luis Tibé, Otavio
Leite e Simão Sessim. Havendo número regimental,
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o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e
colocou em apreciação a Ata da reunião anterior. O
Senhor Presidente indagou se haveria a necessidade
da leitura da Ata em razão de sua distribuição antecipada em cópia. Os Deputados Jonas Donizete e Jô
Moraes solicitaram a dispensa da leitura da Ata. Não
havendo quem quisesse discuti-la, e colocada em votação, a Ata foi aprovada sem restrições. A comissão
recebeu a seguinte correspondência: 1) Of. 1085, de
29;11, do Dep. Duarte Nogueira, Líder do PSDB – indicou o Dep. Rogério Marinho como membro suplente
da comissão. ORDEM DO DIA: Discussão e Votação
do Parecer do Relator ao PL 2330/11 – do Poder Executivo, que “dispõe sobre as medidas relativas à Copa
das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo
FIFA de 2014, que serão realizadas no Brasil”. Com a
palavra, o Dep. Jonas Donizette sugeriu a presidência que o Relator iniciasse a leitura do seu relatório à
medida que as cópias do parecer fossem liberadas e
distribuídas aos membros da comissão, sendo acolhida. Os Deputados Rodrigo Maia, José Guimarães,
Jonas Donizette, José Rocha, Rubens Bueno, Afonso Hamm e Deley solicitaram Vista Conjunta. O Dep.
Rui Palmeira indagou ao Relator por que a comissão
não ouviu em audiência pública o Ministro da AGU e
o presidente da AMB. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Relator para esclarecer ao Dep. Rui
Palmeira. O Relator disse que as referidas autoridades foram convidadas, mas por incompatibilidades de
suas agendas não foram ouvidos e ressaltou que representantes do Ministério Público foram ouvidos nos
seminários regionais de Manaus e São Paulo. O Dep.
José Rocha indagou após a vista como ficaria o cronograma da comissão. O Senhor Presidente esclareceu
que a vista suspende a discussão por duas sessões,
devendo retornar à discussão no dia 13 de dezembro.
A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Relator para fazer a leitura do seu relatório. Logo após,
usaram da palavra os Dep. Jonas Donizette e Rodrigo
Maia. O Senhor Presidente ponderou aos membros da
comissão que não antecipassem a discussão do parecer em razão da concessão da vista conjunta, mas
que concederia a palavra para sugestões informais. Os
Dep. Jonas Donizette, Rodrigo Maia, Afonso Hamm,
Deley, Rubens Bueno, Romário e José Guimarães fizeram uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião às dezesseis horas e cinqüenta e
três minutos, antes convocando a próxima a realizar
na terça-feira, dia 13 de dezembro, às catorze horas e
trinta minutos, para discussão e votação do parecer do
Relator. O inteiro teor da reunião foi gravado, passando
o arquivo das notas taquigráficas a integrar a presente
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Ata. E, para constar, eu _______, Mário Dráusio Coutinho, secretário, lavrei a presente Ata, que, após lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
Deputado Renan Filho ______________________, e
irá à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011,
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE
AS MEDIDAS RELATIVAS À COPA DAS
CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO
REALIZADAS NO BRASIL”
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 10ª Reunião Ordinária Realizada em 13
de dezembro de 2011.
Às quinze horas e trinta e sete minutos do dia
treze de dezembro de dois mil e onze, reuniu-se a
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 2330, de 2011, do Poder Executivo,
que “dispõe sobre as medidas relativas à Copa das
Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA
de 2014, que serão realizadas no Brasil”, no Anexo II,
Plenário 04 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, com a presença dos Senhores Deputados Renan
Filho – Presidente; Rui Palmeira e José Rocha – Vice-Presidentes; Vicente Candido – Relator; Afonso Hamm,
Alceu Moreira, André Figueiredo, Arnaldo Faria de Sá,
Carlaile Pedrosa, Deley, Fábio Faria, Fábio Souto, Jô
Moraes, Jonas Donizette, José Guimarães, Otavio
Leite, Rodrigo Maia, Romário, Rubens Bueno, Simão
Sessim e Waldenor Pereira – Titulares; Andre Moura,
Augusto Coutinho, Gilmar Machado, Jairo Ataíde e
Wilson Filho – Suplentes. Compareceram também os
Deputados Carmen Zanotto, Givaldo Carimbão, João
Ananias, Nilda Gondim, Pastor Eurico, Rosane Ferreira
e Vanderlei Macris, como não-membros. Deixaram de
comparecer os Deputados Acelino Popó, Edio Lopes,
Luis Tibé e Maurício Quintella Lessa. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos e colocou em apreciação a Ata da reunião
anterior. Em seguida, Indagou se haveria necessidade
da leitura da Ata. O Dep. José Rocha solicitou a dispensa da referida leitura. Não havendo quem quisesse
discuti-la, e colocada em votação, a Ata foi aprovada
sem restrições. A comissão recebeu o seguinte expediente: Of. 117/11-Pres, de 08 de dezembro, do Dep.
Geraldo Resende, Presidente da Comissão Especial
para efetuar estudo sobre as causas e conseqüências
do consumo abusivo de álcool entre cidadãos brasileiros e, especialmente, as razões que determinam o
aumento exponencial do consumo dessa substância
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nos últimos cinco anos – BEBIDAS ALCÓOLICAS, encaminhou Moção de Repúdio a qualquer relatório ou
formato final da Lei Geral da Copa, que venha permitir
a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante
os jogos da Copa do Mundo no Brasil, subscrita pelos
Deputados Geraldo Resende, presidente, Vanderlei
Macris, Relator, Jesus Rodrigues, Mandetta, Keiko Ota,
Carmem Zanotto, João Ananias, Dr. Aluízio, José Augusto Maia, Carlos Alberto, Vaz de Lima, Aureo, José
Mentor, Chico Lopes, Amauri Teixeira, Paulo Freire, Dr.
Paulo Cesar e Marcelo Matos. Logo após, o Senhor
Presidente esclareceu sobre as orientações regimentais referentes à discussão e votação do parecer do
Relator. ORDEM DO DIA: A – Proposições Sujeitas à
Apreciação do Plenário: PRIORIDADE 1 – PROJETO
DE LEI Nº 2.330/11 – do Poder Executivo – que “dispõe
sobre as medidas relativas à Copa das Confederações
FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que
serão realizadas no Brasil”. (Apensado: PL 2686/2011).
A reunião foi suspensa às quinze horas e vinte e sete
minutos em razão de o parecer do Relator não estar
disponível em cópia para os membros da comissão.
Reaberta a reunião, Usaram da palavra os Dep. Ivan
Valente, José Rocha, Jonas Donizete e Rui Palmeira, que reclamaram da falta de distribuição da nova
versão do parecer do relator. O Senhor Presidente
esclareceu que o Relator faria breves considerações
sobre os pontos polêmicos até a distribuição de cópia
do relatório. No mesmo sentido falaram os Dep. Afonso Hamm e Romário. Com a palavra, o Relator teceu
breves considerações sobre as modificações no seu
texto. A reunião foi suspensa às quinze horas e trinta
e seis minutos até a distribuição de cópia do relatório.
Reaberta a reunião às dezesseis horas e seis minutos, o Senhor Presidente anunciou que havia sobre a
mesa requerimento de retirada de pauta subscrito pelos Deputados José Rocha, Jonas Donizete e Romário.
Usaram da palavra os Dep. Jonas Donizete, José Guimarães, José Rocha, Rubens Bueno e Afonso Hamm.
Logo após, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Dep. José Rocha, que encaminhou a favor o requerimento de retirada de pauta. Não havendo mais quem
quisesse encaminhá-lo, o Senhor Presidente submeteu
à votação o requerimento, que foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte
e quatro minutos. O inteiro teor da reunião foi gravado,
passando as notas taquigráficas 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 Renan Filho ______________________, e
irá à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011,
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE
AS MEDIDAS RELATIVAS À COPA DAS
CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO
REALIZADAS NO BRASIL”
54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária
TERMO DE REUNIÃO
Em vinte de dezembro de dois mil e onze, deixou de se reunir, ordinariamente, a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº
2330, de 2011, do Poder Executivo, que “dispõe sobre
as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA
de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão
realizadas no Brasil” por falta de quorum. Assinaram
o livro de presença dos Senhores Deputados Renan
Filho – Presidente; Arnaldo Faria de Sá, João Arruda, Otavio Leite, Simão Sessim e Waldenor Pereira;
Carmen Zanotto, João Ananias e Rosane Ferreira –
Não Membros. E, para constar, eu _________, Mário
Dráusio Coutinho, Secretário, lavrei o presente Termo.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011,
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE
AS MEDIDAS RELATIVAS À COPA DAS
CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO
REALIZADAS NO BRASIL”
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 11ª Reunião Ordinária Realizada em 28
de fevereiro de 2012.
Às quinze horas e quatro minutos do dia vinte e
oito de fevereiro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2330, de 2011, do Poder Executivo, que
“dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA
de 2014, que serão realizadas no Brasil”, no Anexo II,
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, com a presença dos Senhores Deputados Renan
Filho – Presidente; Edio Lopes, Rui Palmeira e José
Rocha – Vice-Presidentes; Vicente Candido – Relator;
Acelino Popó, Afonso Hamm, Alceu Moreira, André
Figueiredo, Arnaldo Faria de Sá, Carlaile Pedrosa,
Carmen Zanotto, Deley, Fábio Faria, Fábio Souto, Jô
Moraes, Jonas Donizette, José Guimarães, Luis Tibé,
Maurício Quintella Lessa, Otavio Leite, Rodrigo Maia,
Romário, Simão Sessim e Waldenor Pereira – Titulares;
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Artur Bruno, Delegado Protógenes, Dr. Rosinha, Edinho
Bez, Emiliano José, Jairo Ataíde, João Arruda, Jose
Stédile, Leonardo Picciani, Leopoldo Meyer, Otoniel
Lima, Renzo Braz e Wilson Filho – Suplentes. Compareceram também os Deputados Anthony Garotinho,
João Ananias, Paulo Pereira da Silva, Rosane Ferreira
e Vanderlei Macris, como não-membros. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. Em seguida, o Dep. Arnaldo Faria de
Sá levantou Questão de Ordem relativa a reabertura
da lista de inscrição para os debates. O Dep. Jonas
Donizete apresentou a contradita. O Senhor Presidente indeferiu a questão de ordem, mantendo a lista de
inscrição da reunião anterior. Passou-se à apreciação
da Ata da reunião anterior. O Senhor Presidente indagou se haveria necessidade da leitura da Ata. O Dep.
Simão Sessim solicitou a dispensa da referida leitura.
Não havendo quem quisesse discuti-la, e colocada
em votação, a Ata foi aprovada sem restrições. Expediente: A – Correspondência Recebida: 1) Ofício nº
116/11-Pres, do Dep. Geraldo Resende, Presidente da
Comissão Especial de Bebidas alcoólicas, comunica a
aprovação da MOÇAO de repúdio a qualquer relatório ou formato final da Lei Geral da Copa que tramita
nesta Casa, permitindo a venda de bebidas alcoólicas
nos estádios durante os jogos da Copa do Mundo no
Brasil, encaminhado ao Presidente da Câmara, Deputado Marco Maia, para publicação; 2) Of. 009/2012, de
7/2, do Dep. Antonio Bulhões, Líder do PRB – indica o
Dep. Otoniel Lima (PRB/SP), em substituição ao Dep.
Heleno Silva (PRB/SE), como membro suplente; 3) Of.
16/12/LIDPV – de 09/02, do Dep. Sarney Filho, Líder
do Bloco PV – PPS – indica a Dep. Carmen Zanotto
(PPS/SC) para integrar a comissão como titular, em
substituição ao Dep. Rubens Bueno; 4) E-mail do Sr.
Guilherme Varella, advogado do Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor, que encaminha nota técnica
do Idec em defesa dos direitos do consumidor; 5) Of.
GRF 25/12 de 15/02, do Dep. Renan Filho, Presidente,
solicitando pronunciamento da secretaria da Comissão
Especial PL 2330/11 sobre o requerimento de autoria
do Dep. Rubens Bueno, que solicitou a discussão do
parecer do Relator artigo por artigo. B – Correspondência Expedida: 1) Of. 16/12-Sec. de 16/02, que encaminhou resposta ao Of. GRF 25/12, do Dep. Renan
Filho, sobre a discussão do parecer do Relator artigo
por artigo. 2) Despacho do Presidente da Câmara dos
Deputados ao Requerimento desta Comissão, deferindo
a prorrogação do prazo do PL 2330/11. Em seguida, o
Senhor Presidente esclareceu à comissão as regras
regimentais relativas à apreciação da matéria. Antes
de entrar na Ordem do Dia, o Senhor Presidente anunciou haver sobre a mesa requerimento de Retirada de
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Pauta do PL 2330/11 e apensado, de autoria do Dep.
Otávio Leite, do PSDB – que encaminhou a favor. O
Dep. Jonas Donizetti encaminhou contra. O Requerimento foi rejeitado. O Senhor Presidente declarou
a prejudicialidade dos requerimentos de adiamento
de discussão de autoria dos Deputados Otávio Leite
e Rubens Bueno, pelo prazo de 10 e 5 sessões, respectivamente. Ordem do Dia: Parecer do Relator, Dep.
Vicente Candido (PT – SP), pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; 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 do PL 2330/2011, e do
PL 2686/2011, apensado, com substitutivo. O Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Relator para esclarecer as alterações no seu voto. Discutiram a matéria
os Dep. Rui Palmeira, contra; Afonso Hamm, a favor;
Vanderlei Macris, contra. O Deputado Chico Leite usou
da palavra para Comunicações de Liderança. Dando
prosseguimento à discussão, falaram os Dep. André
Figueiredo, a favor; Carmen Zanotto, contra, Rodrigo
Maia, a favor; José Guimarães, contra; Vanderlei Macris, contra; João Ananias, contra. Encerrada a discussão, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Relator para suas considerações finais. Em seguida, o
Senhor presidente anunciou a votação do parecer do
relator e comunicou o recebimento de dez destaques,
declarando encerrado o prazo para apresentação dos
mesmos. O Senhor Presidente ponderou aos autores
dos requerimentos de adiamento de votação e de votação pelo processo nominal que os requerimentos
fossem retirados para possibilitar a votação do parecer
do relator, ressalvados os destaques, sendo acolhido
pelos mesmos. Após o encaminhamento, orientaram
as Bancadas os Dep. José Guimarães, a favor, pelo
PMDB; Jonas Donizette, a favor, pelo PSB; Carmen
Zanotto, a favor, pelo PPS; Otávio Leite, contra, pelo
PSDB. A seguir, o Senhor Presidente submeteu o parecer à votação. Logo após, os Dep. Otávio Leite e
José Guimarães solicitaram verificação conjunta. O
Dep. Otávio Leite solicitou consignar em ata que os
Dep. do PSDB votariam contra. Após acordo entre os
parlamentares, foi retirada a solicitação de verificação conjunta. O Senhor Presidente submeteu a votos
o parecer com as sugestões acolhidas pelo Relator e
o declarou aprovado, contra os votos dos Dep. Otávio
Leite, Rui Palmeira, Fábio Souto e Carlaile Pedrosa.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às dezessete horas e cinquenta e oito
minutos, antes convocando a próxima a realizar-se no
dia vinte e nove do corrente, às dez horas, no plenário 01, para votação dos destaques apresentados. 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 AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011,
DO PODER EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE
AS MEDIDAS RELATIVAS À COPA DAS
CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO
REALIZADAS NO BRASIL”
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 12ª Reunião Ordinária Realizada em 6
de março de 2012.
Às quatorze horas e quarenta e seis minutos do
dia seis de março de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2330, de 2011, do Poder Executivo, que
“dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de
2014, que serão realizadas no Brasil”, no Anexo II,
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, com a presença dos Senhores Deputados Renan
Filho – Presidente; Edio Lopes, Rui Palmeira e José
Rocha – Vice-Presidentes; Vicente Candido – Relator;
Acelino Popó, Afonso Hamm, Alceu Moreira, André
Figueiredo, Arnaldo Faria de Sá, Carlaile Pedrosa,
Carmen Zanotto, Deley, Fábio Faria, Fábio Souto, Jonas Donizette, José Guimarães, Luis Tibé, Maurício
Quintella Lessa, Otavio Leite, Rodrigo Maia, Romário,
Simão Sessim e Waldenor Pereira – Titulares; Andre
Moura, Emiliano José, Gilmar Machado, Jairo Ataíde,
João Arruda, Jose Stédile, Marcelo Matos, Otoniel
Lima, Renzo Braz, Romero Rodrigues, Rosinha da
Adefal e Wilson Filho – Suplentes. Deixou de comparecer a Deputada Jô Moraes. 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, em razão de a mesma ter
sido distribuída antecipadamente. O Dep. Arnaldo Faria de Sá solicitou a dispensa da leitura da Ata. Não
havendo quem quisesse discuti-la, e submetida a votos,
foi aprovada sem restrições. ORDEM DO DIA: 1 –
PROJETO DE LEI Nº 2.330/11 – do Poder Executivo
– (AV 585/2011) – que “dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à
Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas
no Brasil”. (Apensado: PL 2686/2011) RELATOR: De-
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putado VICENTE CANDIDO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; 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 do PL 2330/2011,
e do PL 2686/2011, apensado, com substitutivo. O Dep.
Arnaldo Faria de Sá levantou Questão de Ordem sobre
a legitimidade da votação do parecer na reunião anterior tendo em vista sua coincidência com a Ordem do
Dia da sessão extraordinária, indagando se a presidência havia recebido do Presidente da Câmara dos
Deputados a decisão à Questão de Ordem nº 155/12
e sugeriu ao Senhor Presidente anular a votação anterior reiniciando-a a partir do encaminhamento do
parecer do Relator. O Senhor Presidente acolheu a
Questão de Ordem de S.Exª, deferindo-a, e anulou a
votação do parecer realizada no dia 28 de fevereiro. O
Dep. Otávio Leite indagou ao Senhor Presidente se
houve manifestação oficial do Governo Brasileiro em
face da crise diplomática envolvendo as considerações
proferidas pelo Sr. Jérome Valcker, Secretário-Geral
da FIFA. O Senhor Presidente esclareceu que o Governo Brasileiro já havia respondido às declarações
do Secretário-Geral da FIFA e houve um pedido formal
de desculpas por parte do Presidente da FIFA. O Dep.
José Rocha sugeriu que a comissão aprovasse uma
moção d aplauso elogiando a conduta firme do Ministro Aldo Rebelo, sendo secundado pelo Dep. Arnaldo
Faria de Sá que sugeriu uma nota de repúdio por parte da comissão. A Dep. Carmen Zanotto usou da palavra. O Senhor Presidente esclareceu que havia emitido uma nota de repúdio em nome da comissão. Após,
usaram da palavra os Dep. João Ananias e Otávio
Leite. Logo após, o Senhor Presidente submeteu à
apreciação o requerimento de adiamento de votação
por 5 cinco sessões de autoria do Dep. Otávio Leite,
que encaminhou a favor. O Dep. Arnaldo Faria de Sá
encaminhou contra. Orientaram suas bancadas os Dep.
Ivan Valente, pelo Psol, a favor; Afonso Hamm, pelo
PP – contra; Carmen Zanotto, pelo PPS – a favor; Jonas Donizette, pelo PTB – contra. O Requerimento foi
rejeitado. O Senhor Presidente anunciou a votação do
parecer com as sugestões acolhidas pelo Relator, ressalvados os destaques, antes comunicando o encerramento do prazo para recebimento de destaques. O
parecer do Relator foi aprovado, contra os votos dos
Deputados Fábio Souto, Otávio Leite e Deley, com
substitutivo e complementação de voto. Com a palavra,
o Relator esclareceu sobre as sugestões acolhidas e
consolidadas no substitutivo. Requerimento da Dep.
Carmen Zanotto, solicitando nos termos do art. 159 a
Preferência para a votação do Destaque nº 1 sobre os
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demais. O Senhor Presidente prejudicou o requerimento com fundamento nos arts. 159, 160 e 161, e esclareceu que, havendo destaques incidentes sobre o
mesmo dispositivo, poder-se-ia considerar a preferência de um sobre outro no mesmo grupo em analogia
ao art. 160. Por solicitação do Dep. Arnaldo Faria de
Sá, o Senhor Presidente leu a ordem da votação dos
destaques distribuídos aos deputados. Com a palavra,
o Dep. Wanderley Macris não concordou com a admissibilidade do destaque nº 8 da bancada do PSC. O
Senhor Presidente admitiu o destaque nos termos regimentais e comunicou a retirada dos Destaques de
nº 2, da bancada do PSDB – dos destaques de nºs 4
e 5, da bancada do PCdoB. Passou-se à votação do
destaque nº 09 de autoria da bancada do PRB – requerendo a substituição do art. 15, § 3º do substitutivo
pelo art. 15, § 3º do projeto original. O destaque foi
aprovado. Passou-se à votação do destaque nº 3, de
autoria da bancada do PSDB – requerendo a votação
em separado para supressão do art. 19, § 6º: “a concessão de vistos de entradas a que se refere este artigo e para os efeitos desta Lei, quando concedidos no
exterior, pelas Missões diplomáticas, Repartições consulares de carreira, Vice-Consulares e, quando autorizados pela Secretaria de Estado das Relações Exteriores, pelos Consulados honorários terão caráter
prioritário na sua emissão”. Encaminharam a votação
os Dep. Arnaldo Faria de Sá, pelo PTB – contra; Fábio
Souto, pelo DEM – a favor. O destaque foi rejeitado.
Passou-se à votação do destaque nº 6, da bancada
do PSDB – requerendo a supressão do art. 26, § 6º:
“As disposições constantes da legislação federal, estadual e municipal referentes a descontos, gratuidades
ou outras preferências aplicáveis aos ingresssos ou
outros tipos de entradas para atividades esportivas,
artísticas, culturais e de lazer não se aplicam aos Eventos, excetuando-se o disposto no § 7º deste artigo”.
Encaminharam a votação do destaque os Deputados
Carmen Zanotto, a favor, Vicente Cândido, contra, Arnaldo Faria de Sá, a favor. Orientaram a bancada os
Deputados Chico Leite, pelo PSOL – contra, Afonso
Hamm, pelo PP – contra, Rui Palmeira, pelo PSDB – a
favor, e Carmen Zanotto, pelo PPS – contra.(?). Em
votação, o destaque foi rejeitado, mantido o texto, contra os votos dos Dep. Rui Palmeira, Carmen Zanotto,
Fábio Souto, Otávio Leite e Carlaile Pedrosa. Passou-se à votação do destaque nº 10, da bancada do PSDB
– requerendo a supressão do art. 27, III: “De estabelecimento de cláusula penal no caso de desistência da
aquisição do Ingresso após a confirmação de que o
pedido de Ingresso foi aceito ou após o pagamento do
valor do Ingresso, independentemente da forma ou do
local da submissão do pedido ou da aquisição do In-
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gressso”. Encaminharam a votação do destaque os
Deputados Rui Palmeira, pelo PSDB – a favor, Vicente Cândido, pelo PT – contra. Orientaram a bancada
os Dep. Rui Palmeira, pelo PSDB – a favor, Romário,
pelo PSB – a favor, Deley, pelo PSC – a favor, Arnaldo
Faria de S´, pelo PTB – a favor, Carmen Zanotto, pelo
PPS – a favor, Maurício Quintela, pelo PR – a favor,
Afonso Hamm, pelo PP – a favor. O destaque foi rejeitado, mantido o texto, contra os votos dos Dep. Fábio
Souto, Carmen Zanotto, Deley, Otávio Leite, Rosinha
da Adefal, Carlaile Pedrosa e Pr. Eurico. O Senhor
Presidente anunciou requerimento do Dep. Hugo Leal,
requerendo nos termos do art. 186, inciso II, votação
nominal para o destaque nº 8 de autoria do Dep. Zequinha Marinho, que encaminhou a votação do requerimento. O Dep. Otávio Leite encaminhou contra. O
Requerimento foi rejeitado. Passou-se à votação do
destaque nº 8, da bancada do PSC – requerendo substituir os arts 28 e 29 do texto do Relator pelo art. 34 do
projeto original. Encaminharam a votação os Dep. Delely, pelo PSC – a favor, Jonas Donizette, pelo PSB –
contra, Arnaldo Faria de Sá, pelo PTB – contra. Orientaram a bancada os Dep. Maurício Quintella, pelo PR
– contra, Carmen Zanotto, pelo PPS – contra, Otávio
Leite, pelo PSDB – contra, Afonso Hamm, pelo PP –
contra. O destaque foi rejeitado. O Dep. Arnaldo Faria
de Sá requereu a verificação da votação. Concedida
a verificação de votação. Proclamado o resultado, o
destaque foi rejeitado, mantido o texto do Relator, por
21 votos contrários e 1 favorável às dezesseis horas
e trinta e quatro minutos. Votou “sim” o Dep. Deley. Votaram “não” os Dep. José Guimarães, Vicente Cândido,
Waldenor Pereira, Alceu Moreira, Edio Lopes, Renan
Filho, Carlaile Pedrosa, Otávio leite, Rui Palmeira,
Afonso Hamm, Simão Sessim, Fábio Souto, Rodrigo
Maia, José Rocha, Maurício Quintella Lessa, Jonas
Donizette, Romário, André Figueiredo, Carmen Zanotto, Acelino Popó e Luiz Tibé. Passou-se à votação do
destaque nº 1, da bancada do bloco PV/PPS – requerendo a supressão do art. 29 e em decorrência o “inc.
II do Art. 13-A, constante do Art. 67. Encaminharam a
votação os Dep. Vicente Cândido, contra, Carmen Zanotto, a favor, José Guimarães, contra, Jonas Donizette, a favor. Orientaram a bancada os Dep. André Figueiredo, pelo PDT – contra, Vicente Cândido, contra,
Wanderley Macris, pelo PSDB – a favor, José Rocha,
pelo PR – a favor, Deley, pelo PSC – a favor, Afonso
Hamm, pelo PP – contra, Arnaldo Faria de Sá, pelo
PTB – contra, João Ananias, pelo PcdoB, a favor, Fábio Faria, pelo PSD – a favor, Chico Alencar, pelo PSOL
– a favor, José Stédile, pelo PSB – a favor, Carmen
Zanotto, pelo PPS – a favor, Acelino Popó, pelo PRB
– a favor, e o Deputado Rodrigo Maia, pelo DEM – li-
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berou a bancada. Proclamado o resultado às dezessete horas e quarenta e um minutos, o Destaque foi
rejeitado com quinze votos contrários e nove favoráveis.
Votaram “sim” os Dep. Carlaile Pedrosa, Otávio Leite,
Rui Palmeira, Fábio Souto, Jonas Donizette, Carmen
Zanotto, Deley, Acelino Popó. Votaram “não” os Dep.
José Guimarães, Vicente Cândido, Waldenor Pereira,
Fábio Faria, Edio Lopes, Renan Filho, Afonso Hamm,
Simão Sessim, Rodrigo Maia, José Rocha, Romario,
André Figueiredo, Arnaldo Faria de Sá e Luiz Tibé. O
Senhor Presidente declarou prejudicado o destaque
nº 7, da Bancada do Bloco PSB – PTB – PCdoB – de
autoria do Dep. Glauber, em consequência da rejeição
do destaque nº 1. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta e um
minutos. O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o arquivo das notas taquigráficas 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
Renan
Filho
______________________, e irá à publicação 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 Lucio Vieira Lima
PROJETO DE LEI Nº 4.213/12 – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação de funções comissionadas no Quadro de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região e dá outras providências”.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2012. –
Antônio Andrade, Presidente.
PARECERES
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 37-B, DE 2011
(Do Sr. Lourival Mendes e outros)
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; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela
admissibilidade (Relator: DEP. ARNALDO
FARIA DE SÁ); e da Comissão Especial,
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pela aprovação, com substitutivo (Relator:
DEP. FÁBIO TRAD).
Despacho: À Comissões de Constituição
e Justiça e de Cidadania
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
Publicação do Parecer da Comissão Especial
I – Relatório
A Proposta de Emenda à Constituição n, 37, de
2011, apresentada em 8/6/2011 pelo nobre Deputado
Lourival Mendes e outros 206 Senhores Deputados,
pretende acrescentar o § 10 ao art. 144 da Constituição Federal para definir a competência para a investigação criminal.
Consoante o trâmite regimental, a proposição
foi primeiramente apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), à qual foi
distribuída em 27/6/2011, sujeita regimentalmente à
apreciação do Plenário, em regime de tramitação especial. Referida Comissão aprovou, em 13/12/2012,
o parecer do nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá,
manifestando-se, por maioria, no sentido da admissibilidade da PEC nº 37/2011, por atender aos aspectos
de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa.
Constituída e instalada esta Comissão Especial,
em 10 de abril findo, para emissão de parecer sobre o
mérito da proposição, nos termos dos arts. 34, § 2º, e
202, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), abriu-se o prazo para emendamento,
contudo não se formalizou iniciativa nesse sentido.
Da proposição
O § 10, que a Proposta quer aditar ao art. 144 da
CF, torna expresso que “a apuração das infrações penais de que tratam os §§ 1º e 4º deste artigo, incumbe
privativamente às polícias federal e civis dos Estados
e do Distrito Federal, respectivamente”.
Na justificação da PEC, desde logo seus autores
ressalvam que as demais competências ou atribuições
definidas em nossa Carta Magna, como, por exemplo,
a investigação criminal por comissão parlamentar de
inquérito, não estão afetadas, haja vista o princípio que
não há revogação tácita de dispositivos constitucionais,
cuja interpretação deve ser conforme. Dessa forma, repetimos que, com a regra proposta, ficam preservadas
todas as atuais competências ou atribuições de outros
segmentos para a investigação criminal, conforme já
definidas na Constituição Federal.
Na visão dos proponentes, o novo preceito busca suprir “a falta de regras claras definindo a atuação
dos órgãos de segurança pública”, o que tem causado
grandes problemas e prejudicado a instrução proces-
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sual, suscitando questionamentos perante os Tribunais
superiores, em razão de procedimentos informais de
investigação conduzidos sob condições que contrariam
o estado de direito vigente.
Observam, ao revés, que a investigação criminal
a cargo da polícia judiciária, com a garantia de total
acesso das partes às peças do inquérito policial, se
tem revelado em garantia ao direito do investigado no
âmbito do devido processo legal, ressaltando que o
inquérito policial é o único instrumento de investigação
criminal sujeito ao necessário e dúplice controle judicial e ministerial, para concluir que os procedimentos
investigatórios, por intermédio das polícias federal e
civil, deverão propiciar robustez probatória e favorecer
a atuação das partes – Ministério Público (MP) e defesa – na efetiva realização da justiça.
Neste passo os autores alinham-se com Alberto
José Tavares Vieira da Silva, em sua conhecida obra
“Investigação criminal: competência” (2. ed. São Luís
: 2007, p. 46), ao entendimento de que o exercício da
atividade investigatória de crimes extrapola a missão
institucional do MP – e tal ocorre não apenas à míngua
de competência funcional. Eis a lição do insigne jurista:
O êxito das investigações depende de um cabedal
de conhecimentos técnico-científicos de que não dispõem os integrantes do Ministério Público e seu corpo
funcional. As instituições policiais são as únicas que
contam com pessoal capacitado para investigar crimes
e, dessarte, cumprir com a missão que lhe outorga o
art. 144 da Constituição Federal.
Em remate, colhem da mesma fonte a assertiva
de que somente “a atuação integrada e independente
do MP e das polícias garantirá o sucesso da persecução penal, com vistas à realização da justiça e à salvaguarda do bem comum” (op. cit., p. 47).
A Proposta em tela colima, pois, como a sintetizou a peça de relatoria na CCJC, explicitar para as
polícias ditas judiciárias a competência privativa para
o exercício da investigação criminal de delitos, exceto
os militares, que lhes cabem por determinação constitucional.
Dos trabalhos da Comissão Especial
Foram inicialmente aprovados diversos requerimentos de audiência pública para melhor instrução e
debate da matéria, com a participação intensa e valiosa
da sociedade civil, que sucessivamente comparece nas
pessoas de renomados especialistas, autoridades e
profissionais operadores do Direito e de representantes
de órgãos e entidades públicas e privadas, instituições
e associações com destinação ou atuação nas áreas
acadêmica, judiciária, advocatícia, ministerial e policial.
A generalidade dos participantes vem contribuindo, com suas reconhecidas experiências, domínio temá-
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tico e proficientes avaliações, para o aprofundamento
crítico e dialético no trato do controvertido assunto em
pauta, colocado sob o foco de polêmicas interpretativas e posições antagônicas das partes envolvidas.
1ª Audiência Pública
No dia 25 de abril foi realizada a primeira audiência pública, na qual foram ouvidas as seguintes
autoridades:
– Dr. Emerson Garcia, Promotor de Justiça, representante da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp)
De forma concisa, aponta inconvenientes da PEC,
considerando equivocada a premissa de que o inquérito
policial é indispensável à imparcialidade na realização
da justiça material e para a garantia do cidadão, porque o inquérito policial instrumentaliza a atuação do
MP, que está constitucionalmente vocacionado à defesa do cidadão, do regime democrático e da ordem
jurídica, e se apresenta, por imperativo constitucional
e legal, como uma instituição imparcial no momento
da persecução penal. Aduz que o MP não pode ficar
impedido de realizar a investigação penal, enquanto
aquele que se defende de uma acusação penal terá
plena liberdade para colher os instrumentos probatórios
que lhe pareçam adequados. Entende também que, se
a PEC for aprovada, teremos uma restrição de todas
as atividades de estruturas orgânicas de natureza administrativa que colaboram para a persecução penal,
que não mais poderão fazê-lo, como o Coaf, Bacen etc.
Refere-se à hipótese de delitos praticados por policiais,
quando o cidadão terá que recorrer a uma organização
independente que detém o controle externo da atividade policial, sendo uma instituição necessária para
repelir os abusos praticados pelas estruturas policiais.
Também observa que impedir o MP de investigar enfraquecerá o direito fundamental à segurança pública,
e esbarra numa cláusula pétrea que obsta a reforma
constitucional, devendo a PEC ser reanalisada sob estes aspectos e os interesses da sociedade como um
todo e não de uma corporação ou outra, em particular.
– Dr. José Robalinho Cavalcanti, Procurador da
República, Vice-Presidente da Associação Nacional
dos Procuradores da República (ANPR)
Argumenta que um dos objetivos expressos na
justificativa, que seria limitar ou impedir o poder de
investigação do MP, não será atingido por essa PEC,
porque dito poder é inerente e implícito na exclusividade de promover a ação penal pública. Enquanto tiver
esta capacidade, o MP terá implicitamente o poder de
supervisionar as investigações, de investigar suplementarmente. Acrescenta que a PEC pode tumultuar
a segurança jurídica, no momento em que o Supremo
Tribunal Federal (STF) está encerrando essa discus-
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são, fixando o poder investigatório do MP. Alinha-se
à tese de que a competência investigatória de outros
órgãos restaria atingida pela PEC, como o Conselho
de Controle das Atividades Financeiras (Coaf), o serviço de inteligência de cada um dos fiscos estaduais
e federais, que poderiam ser impedidos de investigar
ou cujas provas coletadas fossem inúteis e nulas num
processo criminal. Salienta a falta de conveniência da
proposta, porque é melhor para a sociedade quando
todos os órgãos trabalham em conjunto, arguindo que
a PEC aponta na direção contrária, de buscar exclusividade do corpo policial, que em certas situações não
conseguirá abarcar tudo o que a sociedade exige no
processo investigatório.
– Dr. Sebastião Vieira Caixeta, Presidente da
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho
– ANPT
Alinhando-se ao que foi defendido pelos demais
expositores, manifesta-se no sentido da necessidade de
que o poder investigativo seja o mais amplo possível,
mormente considerando o contexto brasileiro no qual
se multiplicam diferentes delitos com grande repercussão, entre estes o crime organizado, a ocorrência de
milícias, grupos de extermínio, que contribuem para o
descrédito das instituições, em razão dos quais devem
ser preservadas as instituições que têm competência
investigatória, exemplificando com a atuação da auditoria fiscal do trabalho, também da Controladoria-Geral
da União (CGU) e outras, sendo do interesse público
o máximo de investigação e o mínimo de impunidade.
Restringir neste momento o poder de investigação de
qualquer instituição, notadamente do MP, contribuirá
para que se consolide o Brasil como o país da impunidade, contrariamente aos anseios populares e a
diversos compromissos internacionais firmados pelo
Brasil, conforme ressaltados nas notas técnicas disponibilizadas à Comissão.
– Dr. Thiago André Pierobom de Ávila, Promotor
de Justiça, representante da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – AMPDFT
Alerta para o grave inconveniente jurídico-criminal
de impedir o MP de realizar investigações criminais,
arguindo, primeiramente, a jurisprudência do STF no
sentido de que o MP pode realizar investigações criminais e que isso está previsto ou decorre de vários
incisos do art. 129 da Constituição, portanto não será
possível alterar essa possibilidade de o MP realizar
investigações. Acrescenta que, no sistema constitucional brasileiro, o MP é a instituição vocacionada
para a defesa dos direitos fundamentais, e restringir
sua atuação significa restringir uma garantia de todo
e qualquer cidadão brasileiro de ter uma atuação criminal eficiente. Observa que, embora vendo a polícia

Dezembro de 2012

como instituição necessária ao estado democrático
de direito, existem determinados nichos de criminalidade em que não se tem conseguido ser eficiente,
especialmente a praticada pelo alto poder econômico,
político e pelos próprios policiais, somando-se ao problema do assoberbamento das delegacias de polícia,
que não conseguem dar vazão à quantidade enorme
de investigações e sistematicamente não conseguem
cumprir as requisições do MP. Refere-se aos baixos
percentuais de instauração de inquérito para apuração de latrocínios na capital federal, assim como às
ocorrências criminais, de arbitrariedade e corrupção
envolvendo policiais no país, embora constituindo exceções, e decorrentes de falta de controle do sistema.
Argumenta que em todo lugar do mundo a solução para
esse problema passa necessariamente pela existência
de um órgão de controle externo da atividade policial,
que tenha poderes de investigação, motivo pelo qual
não se pode tirar a possibilidade de o MP investigar
os crimes praticados por policiais, e que isso deriva
do estado de direito.
– Dr. José Carlos Couto de Carvalho, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, representante da Associação Nacional do Ministério Público Militar- ANMPM
Diz que a Proposta em exame está sendo conhecida como a “PEC da impunidade”. Não contesta
a capacidade da polícia em investigar, mas sim a impossibilidade de que a polícia detenha o monopólio
das investigações em razão de vários fatores, não só
materiais como também jurídicos, apontados já pelos
demais oradores e nas notas técnicas trazidas à Comissão. Assevera que a PEC 37 não encontra respaldo
na sistemática constitucional por contrariar os preceitos que atribuem poderes investigatórios penais a outros órgãos, inclusive as CPIs. Afirma que o poder de
investigar conferido ao MP decorre de suas próprias
funções institucionais consagradas no inciso I do art.
129 da Constituição e também na lei complementar
prevista no mesmo artigo. Em contraposição à doutrina citada na justificativa da PEC 37, invoca o magistério do professor Cláudio Fonteles, no artigo intitulado
“Capacidade Investigatória do MP”, reportando-se à
jurisprudência assente do STF sobre a competência
investigativa criminal do MP. Preconiza a não aprovação da PEC 37 para não contribuir com a edição de
norma que se constituirá em incentivo à impunidade.
2ª Audiência Pública
No dia 9 de maio, realizou-se a segunda audiência pública, no curso da qual fizeram suas explanações
e responderam indagações as seguintes autoridades.
– Dr. Edson Alfredo Smaniotto, representante da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
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Pode-se dizer, de forma concisa, que o expositor manifestou a posição da entidade no sentido da
aprovação da PEC por entender que a investigação
policial produzida a latere pelo MP, numa persecução
penal sem regras legais e sob critério de seletividade, significa uma grave preocupação pela ofensa que
pode causar aos direitos individuais. Admite que o MP
possa investigar incidentalmente, no inquérito policial
presidido pela autoridade policial, porque a atuação
direta daria ao MP, como parte acusadora no futuro,
a possibilidade de criar a verdade material que mais
interesse à estratégia da acusação, em detrimento do
contraditório e das garantias individuais da Constituição, entendendo também que a expressão “privativa”
não induz exclusividade.
– Dr. Mário Bonsaglia, membro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
Em síntese, repisa o posicionamento contrário à
PEC, sob o argumento de que o MP precisa proceder
diretamente a investigação criminal para amealhar ou
complementar os elementos necessários à propositura
da ação penal pública, também porque o inquérito é
um procedimento burocratizado que delonga a apuração. Reporta-se, a propósito, a julgado histórico do
STF, dentre outros sucessivos, que admitiu a atuação
investigatória do órgão acusatório. Considera imprescindível o controle externo e a atuação investigatória
promovida pelo MP para a apuração de diferentes ilícitos criminais praticados por policiais. Repudia a alegação de que a investigação pelo MP possa fragilizar
os direitos fundamentais. Acrescenta que impedir o MP
de investigar significaria enfraquecer sua atuação, que
é defendida por entidades de direitos humanos e em
recomendação da Organização das Nações Unidas
(ONU), o qual ficaria dependente das provas coletadas pela Polícia, o que não condiz com sua autonomia funcional e independência institucional. Contradita
por último a alegação de que a atividade do MP seja
desregrada, porque existe resolução disciplinadora
editada pelo CNMP.
– Dr. Antonio José Campos Moreira, representante
do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais (CNPG)
Em resumo, manifesta a oposição do órgão à
PEC por entendê-la contrária à Constituição e ao interesse público. Diz que o MP não pretende substituir-se
à polícia; a investigação criminal deve, em regra, ser
realizada pela polícia, mas o MP defende a possibilidade de realizar em caráter supletivo, subsidiário, atos
de investigação criminal, da qual o inquérito é espécie,
sendo esta presidida pela autoridade policial. Entende que a polícia, de instituição controlada, passará a
controlar o MP, que para agir dependerá do inquérito;
da mesma forma as investigações feitas por outros
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órgãos ficarão dependentes da investigação policial,
considerando tal situação um retrocesso. Aduz que
a proposta desarma o MP e estabelece o monopólio
da persecução penal, e quem terá o controle do MP
e do Poder Judiciário em matéria criminal será o Poder Executivo, ao qual estão subordinadas as polícias.
Em curta intervenção, o Presidente da Comissão
registra que a matéria já foi admitida pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).
3ª Audiência Pública
No dia 16 de maio, realizou-se a terceira audiência pública, no curso da qual foram ouvidas as seguintes autoridades.
– Sr. Divinato da Consolação Ferreira, Presidente
da Federação Interestadual dos Policiais Civis
Manifesta sua posição em favor da PEC, porque
estabelece critério objetivo na apuração das infrações
penais e não abre a possibilidade de interferência de
outros órgãos, como a do MP, que já tem o controle
externo. Lembra que a PEC leva em conta o conjunto
da polícia judiciária e não apenas uma categoria policial, como a de delegado. Refere-se à necessidade de
fortalecer a instituição policial e sanar as deficiências
de meios para a realização de seu múnus, de oferecer segurança de qualidade aos cidadãos. Finaliza
afirmando que não interessa a ninguém a divisão da
investigação.
– Dr. Paulo Cezar dos Passos, Promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
Numa sinopse da preleção, disse que, para o MP,
não existe controvérsia legal, na doutrina e jurisprudência de que o poder de investigação é inerente ao
exercício da polícia judiciária, civil ou federal, conforme
a Constituição, o que não impede que outros mecanismos de investigação atuem como forma de cooperar;
nesse sentido, cita voto do Ministro Bellizze do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), além do art. 4º do Código de
Processo Penal (CPP), que permite que outras autoridades previstas em lei também investiguem, a exemplo
das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), do
Coaf, da Receita Federal, do Banco Central do Brasil
(Bacen), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e outras
instituições. Entende que, aprovada a emenda que estabelece o termo “privativo”, todas essas instituições
passariam a não mais poder investigar, inclusive as
CPIs, assim como as polícias legislativas e judiciárias,
estas com previsão em regimento interno e, no caso de
magistrados, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional
(LOMAN), lei infraconstitucional sem assento constitucional, ficando toda a investigação restrita à polícia.
Refere-se a votos dos Ministros Celso Melo e Gilmar
Mendes do STF, no sentido de que a investigação do
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MP é excepcional, porque esta não é a vocação do
MP, mas em determinadas situações extremas, como
lesão ao patrimônio público, infrações praticadas pelos próprios agentes policiais, omissão na apuração
de determinados crimes, é necessária a possibilidade
de investigação por outros órgãos. Defende, então, a
investigação pelo MP, com regramento e controle pelo
CNMP, conforme já o prevê a Resolução nº 13.
– Dr. Marcos Leôncio Sousa Ribeiro, Presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia
Federal (ADPF)
Por sumário, disse que a PEC se atém ao art.
144, que trata dos órgãos de segurança pública, da
polícia judiciária e, em nenhum momento, do art. 129,
sobre a competência do MP, e não extrai deste qualquer competência constitucional. Acrescenta que a
PEC vem explicitar o óbvio, e seria desnecessária, se
tivéssemos uma interpretação conforme a Constituição,
e não uma Constituição conforme a interpretação. Nos
termos da Carta, e no estado democrático de direito
estabeleceu-se que a polícia judiciária investiga sob a
fiscalização do MP, que é o órgão acusatório. A polícia
judiciária trabalha com o MP na fase investigatória, não
trabalha para o MP, como proteção do cidadão. O MP
exerce sua atividade incidental de requisitar diligências
investigatórias e o controle externo da atividade policial.
Afirma que, de 88 para cá, o MP criou uma construção
doutrinária e assim algumas decisões judiciais de turmas levantam a tese dos poderes implícitos de natureza constitucional, de que quem pode o mais, pode o
menos. Contrapõe à referida tese o argumento de que
acusar, investigar, defender e julgar não têm graduação, são coisas diferentes. Se quem pode acusar, pode
investigar, é o mesmo que dizer que quem pode julgar
pode investigar, o que o nosso sistema não comporta,
porque cada órgão deve ser imparcial. Enfatiza que o
MP, quando vai exercer seu poder investigatório, sempre
se utiliza de um organismo policial, que nem sempre é
a polícia judiciária, desconhecendo uma investigação
completa já realizada pelo MP. Informa que na Polícia
Federal existem em torno de cem mil inquéritos, em
grande parte requisitados pelo MP. Se este requisita
a instauração, se acompanha a investigação, se pode
discordar do resultado dessa investigação e requisitar
diligências complementares, se pode promover a ação
penal e denunciar como bem entender, não se justifica
a investigação direta, paralela e independente, geradora de conflitos e divergências. Observa, ainda, que a
competência privativa, prevista na PEC, é genérica; as
competências das CPIs, das polícias legislativas e de
outros órgãos são específicas e da mesma hierarquia,
não sendo alcançadas pela PEC, porque a Constituição
não revoga a Constituição, mas supõe a interpretação
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conforme. Finaliza objetando que não se pode retirar
do MP o que não lhe foi dado pela Constituição de 88.
– Dr. Benito Augusto Galiani Tiezzi, Vice-Presidente Parlamentar da Associação dos Delegados de
Polícia do Brasil (Adepol-Brasil)
Inicia sua exposição sob o mote da “verdade
construída”, observando que temos três verdades na
investigação: de uma das partes, da outra parte e a
verdade real, e é por isso que temos que atentar para
quem investiga, principalmente no caso do MP, que é
parte no processo penal. Acentua que a polícia não
investiga para trazer elementos para o MP, mas a investigação é para esclarecer a verdade dos fatos, seja
para a defesa, seja para a acusação. Salienta que a
PEC está apenas explicitando o que está tratado na
Constituição. A seu ver, temos a situação da investigação policial levada a efeito pela polícia judiciária e a
tentativa do órgão acusador de adotar uma sistemática
de construção da própria prova, ou, nas palavras do
representante da OAB, Dr. Smaniotto: como investigador, produzir a sua estratégia para a acusação, o que
fere a paridade entre defesa e acusação. Aduz que a
investigação da polícia judiciária está definida em lei, e
não por resolução, é submetida ao controle jurisdicional, a parte tem acesso e não fica no âmbito de uma
pessoa só. Diz que autoridades e agentes policiais
atendem às requisições do MP, desde que legais e
fundamentadas, sendo uma forma de o MP colaborar
com a investigação. Na atuação da polícia judiciária,
a prova produzida não está viciada pelo interesse de
agir, diferentemente de quando é produzida pela parte.
Com a resolução do CNMP, desatende-se o princípio
da legalidade e não existe qualquer controle de organismo externo, a tramitação é interna ou unilateral, não
há prazos legais. Assevera que a investigação pelo MP
enseja o casuísmo, porque ele investiga quando, como
e a quem quer, havendo possibilidades de desvios, de
efeitos apenas midiáticos. O sistema de persecução
penal tem regras definidas: juiz julga, promotor acusa,
advogado defende, polícia investiga. Esse sistema de
freios e contrapesos, estabelecido pelo Constituinte
originário, sofreu diversas tentativas de emendamento
para que o MP investigasse, mas que não vingaram.
– Dr. José Werick de Carvalho, Presidente da
Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Adepol-DF)
Enuncia que, com relação ao perfil constitucional do MP, parte do pressuposto que a Constituição
Federal definiu: o MP foi estruturado como órgão de
acusação, administrativa e constitucionalmente, por
isso não atende 24 horas, há controle de ingresso, não
há ninguém à espera de vítimas, a sua adequação foi
compatibilizada ao seu perfil de órgão acusador. Para
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que o MP pudesse investigar, teria que remodelar essa
estrutura. E o MP investigando, ele o faria conjuntamente com a polícia? E fazendo-o conjuntamente, a
vítima e o autor ficariam à mercê dessas duas instituições? E fazendo-o separadamente, qual prova teria
valor, serviria de justa causa para o início do processo
penal: a produzida pelo MP ou a produzida pela Polícia? Ademais, a vítima, o autor e a própria sociedade
poderiam exigir do MP a sua participação investigativa
em determinados crimes, ou o MP definiria quais crimes, vítimas ou autores mereceriam sua participação
investigativa? Quando o MP participa do processo
criminal, as provas são reproduzidas em juízo sob o
crivo do contraditório, para que haja uma fiscalização
sobre as mesmas; e, investigando ele, essas provas
serão submetidas ao contraditório ou o contraditório
passará a existir na fase da investigação? E nos atos
investigativos iniciados pelo MP, que hoje dependem
de manifestação ministerial, como infiltração, quebra de
sigilo bancário, fiscal, ele próprio assinaria esses atos
ou os submeteria ao controle do judiciário, da própria
polícia? Propõe, por fim, que se faça o levantamento
de quantos crimes de estupro, de lesão corporal, de
furto em interior de veículo o MP tem investigado.
– Dr. Jorge Luiz Xavier, Vice-Presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia
Subscreve as declarações anteriores dos órgãos
e representantes policiais, especialmente a assertiva
de que esta PEC nada mais faz que explicitar o óbvio, para que as categorias ministeriais não se sintam
acima das demais; enfatiza que não há uma categoria
que possa dizer que é melhor que as outras, que há
pessoas de bem e do mal em todas, e a aprovação da
PEC vai repor as coisas nos seus lugares.
– Dr. Antonio André D. Medeiros, Representante do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul
Enfatiza que essa PEC, ao contrário de uma polarização, espelha algo muito mais importante para o
Estado brasileiro. É fato que todos concordam com
algumas coisas que foram ditas aqui, sobre a solução
da investigação criminal pela Polícia, pelo MP. Considera que a PEC não é a melhor solução, porque a investigação privativa, se confrontarmos com a jurisprudência do STF, só a polícia vai poder investigar e isso
vai afetar outras formas de investigação. O MP nunca
quis e nunca pretendeu assumir a investigação plena.
Em todos os Estados do mundo o MP tem esta participação, há recomendações da ONU de que o MP tem
que participar. Afirma que a PEC é uma limitação da
investigação, que tem que ser feita pela polícia, mas
também pelo MP. Temos uma demanda enorme de
crimes a serem investigados que, muitas vezes, não é

Sexta-feira 07

42819

atendida, o que exigirá aumentar o quadro da polícia,
onerando os Estados. O MP é parceiro. Sugere redação
para a PEC que contemple a regulamentação, por lei,
dos parâmetros da investigação ministerial.
– Dr. Carlos Eduardo M. Sobral, Representante
do Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal
Destaca a importância da proteção das garantias individuais e a busca de um consenso, de uma
parceria, que pressupõe o respeito mútuo das funções constitucionais, em face dos papéis que cabem
ao MP e à polícia judiciária. Ressalta a conquista que
representou a divisão dos poderes e a separação das
funções do Estado, na verdade, uma interdependência
visando evitar a criação de superinstituições que, ao
longo do tempo, tendem naturalmente ao abuso e ao
sobrepoder. Acrescenta que a Constituição fez uma
escolha sábia em 1988. Investigações administrativas a Constituição permitiu a diversos órgãos, mas,
dada a consequência da investigação criminal sobre
a liberdade, o patrimônio, a vida do cidadão, ela preferiu separar as funções de investigação, de acusação,
de julgamento e de ressocialização do investigado ou
condenado. Com isto, evita-se que o órgão responsável pela acusação promova a investigação de uma
forma parcial, voltada para a sua tendência natural de
acusação. É um direito do cidadão, do nacional ser
investigado por uma instituição isenta, imparcial, cuja
atividade de investigação visa a trazer à tona todos
os atos, autoria e materialidade, permitindo ao MP, a
Justiça, a defesa e a acusação que atuem conforme
o foi apurado. Se a polícia judiciária porventura está
sujeita a algum tipo de poder político, econômico, que
se dê às autoridades policiais as mesmas garantias
que têm os membros do MP, autoridades judiciais, para
que possa exercer, sem qualquer tipo de risco, com
independência a investigação. Se há dificuldades na
investigação, que se invista em capacitação, modernização, tecnologia, para que a polícia seja cada vez
mais técnica, científica, especializada. Se há algum
outro tipo de dificuldade, que a sociedade garanta os
investimentos mínimos necessários para que a polícia
possa exercer o seu papel, sempre com controle externo do MP, do Judiciário e da sociedade. No estado
democrático de direito, a Constituição fez uma opção:
quem pode uma coisa, não pode a outra, como forma
de preservar o próprio cidadão.
4ª Audiência Pública
No dia 23 de maio, realizou-se a quarta audiência
pública, a que compareceram os seguintes debatedores:
– Sr. Luis Antônio de A. Boundes, representante
da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), que disponibilizou vídeo com entrevista do Chefe
de Polícia de Los Angeles
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A despeito de sua condição de policial, manifesta-se contrariamente à PEC em atenção à estrutura
interna da polícia federal e aos dados sobre a eficácia
do inquérito policial no Brasil, constantes de livro que
ofertou à Comissão, com baixos indicadores de solução de homicídios em diversas metrópoles, que, a seu
ver, evidenciam a ineficácia do instrumento, e desautorizam que lhe seja conferida exclusividade. Atribui à
movimentação de delegados, depois da Constituição de
1988, para recuperar sua posição preeminente dentro
da polícia federal, com projetos de lei na Câmara e no
Senado, como o PL 1028, que cria a figura do delegado
conciliador, a PEC 549, que cria uma carreira independente para delegado, e prevê isonomia salarial com o
MP e, por último, o projeto do CPP – em discussão na
Casa, no qual as citações a “autoridade policial” foram
substituídas pelo termo “delegado”, e só este ou o MP
estão legitimados para receber notitia criminis. Anota
suposta diferenciação de discurso entre a representação da polícia civil, que fala pela corporação, e o da
polícia federal, que se cinge à autoridade policial, o
delegado. Louva a proposta de formar comissão externa com o intuito de pesquisar e analisar o sistema
de investigação de sucesso pelo mundo, sendo que
alguns resultados já figuram no livro retromencionado.
Ao final, apresenta vídeo com comentários de especialista norte-americano.
– Dr. Wladimir Sérgio Reale, Advogado
Afirma que a questão que se discute nessa PEC
é uma mera complementação do que já se contém na
CF, visando aperfeiçoá-la. Relembra que, depois da
Carta de 88, no terreno da investigação criminal, fixou-se um princípio que chamamos de teoria tridimensional da investigação policial, isto é, quem investiga não
acusa. A polícia judiciária – autoridade policial e seus
agentes, fazem parte de um mesmo sistema, que, antes de 88, deflagravam a ação penal. Portanto, tanto a
autoridade policial como a autoridade judiciária tinham
poderes para deflagrar a ação penal, e o MP presidia
inquérito, nos casos em que não houvesse delegado
de carreira. Com a primeira lei orgânica em vigor, fixou-se que o novo MP pós-88 deveria ter certas funções
bem delimitadas em prol do equilíbrio do sistema, porque o MP brasileiro tem uma relevância institucional
rara no contexto mundial, em termos de poderes, autonomia e atuação. Cita o acordo parlamentar feito no
Senado Federal, presentes Cláudio Fonteles, Álvaro
Ribeiro da Costa, os representantes do MP da União
e dos MP dos Estados, a polícia judiciária nacional,
discutindo esses limites, com a mediação do relator
dessa matéria (PLC 69, de 1989), na qual se discutiu
também amplamente se caberia ou não ao MP promover investigações no campo penal, como acontece
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em certos países. No Brasil, não, a formatação do MP
historicamente foi um processo absolutamente diferente
e assim continua, inclusive com poderes maiores do
que qualquer outro MP no mundo, para não se falar
naqueles que dependem de eleição, como nos EUA.
Nessa mediação, o Projeto Pertence, elaborado então
pelo Procurador-Geral da República, que previa originalmente: “instaurar procedimentos administrativos
de sua competência”, acabou resultando na inclusão
da expressão: “inquéritos administrativos correlatos”
(ao inquérito civil), conforme a redação atual da Lei
Complementar nº 75 (art. 7º, I). O inquérito, ao contrário do que muitos combatem, é a peça indispensável; daí, além do inquérito civil, o MP também querer
presidir procedimentos de natureza criminal, porque é
uma peça pré-processual dentro do modelo nacional,
que pressupõe garantias constitucionais e regulação
no Código de Processo Penal, porque não pode haver
uma investigação informal, repudiando a edição de
normas pelos Estados e pelo CNMP. No que se refere
à questão constitucional, e não infraconstitucional, o
Congresso Nacional, desde os primórdios de 1988, já
examinou e reexaminou essas questões, pelo menos
no que se refere à questão do MP na investigação em
mais de cinquenta emendas, todas rejeitadas até hoje,
inclusive na Revisão Constitucional de 1993, e depois
por ocasião das três grandes reformas discutidas na
Casa, a do Judiciário, a da segurança pública, ambas
iniciadas em 1991, e a pretendida iniciação de reforma
do MP, em 1995, apensada às demais. Essa PEC 37
busca apenas complementar o que já se contém no
art. 144, § 4º, ressalvadas as questões excepcionais,
apontando como exceções, conforme as leis orgânicas, a presidência do inquérito por Procurador-Geral
da Justiça ou da República, quando o membro do MP é
suspeito da prática de uma infração penal, ou ainda, a
supervisão do inquérito pelo Judiciário, quando envolve pessoas com prerrogativa de foro, como acontece
no STF não só em relação a parlamentares e outros.
– Dr. Alberto Jose Tavares Vieira da Silva, Desembargador aposentado
Inicia a exposição observando que, no mundo
jurídico, devemos seguir o princípio da legalidade, ou
seja, a autoridade não tem o poder que quer, ela só
tem o poder que a lei autoriza. Consoante a disciplina
da LC 75/93, a investigação criminal tem dois momentos bem distintos: primeiro, cometido o crime, esse crime começa a ser investigado pelas polícias civis, por
delegados de carreira, ressalvada a competência da
União e da Justiça Militar. Nessa fase de investigação
o MP participa com a requisição de diligências, determina a abertura de inquérito policial; além disso, a lei
prevê o controle externo da atividade policial pelo MP,
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a autoridade do MP acompanha todos os passos da
investigação criminal, é responsável pela fiscalização
da omissão da autoridade policial, do excesso de poder, do abuso de poder, e deverá requerer a abertura
de inquérito policial para apurar o desvio de conduta
da autoridade policial. Então, quem apura é a autoridade policial. Cabe ao MP exercer o controle externo
visando a apurar o desvio de conduta dos membros
da polícia. Essa atuação do MP é muito importante,
levando até a legitimação de ação penal pública contra os crimes de abuso de autoridade. Então, temos
papéis bem diferentes, que não se sobrepõem, porque
se tivermos uma apuração pela polícia e outra pelo MP,
as duas paralelas, haverá duplicidade de energia apuratória e, se houver contradição, indagar-se-á qual dos
dois inquéritos deva prevalecer, qual deles é o legítimo, que o MP se servirá para formulação da denúncia
senão o próprio? Mas o MP não tem condições legais
e de especialização profissional para fazer investigação criminal, que é feita no enfrentamento na rua, a
qualquer hora, não subordinada a horário, sob risco
de morte e requer conhecimento de criminalística, de
balística forense, de química, de física, de óptica, de
controle de distúrbios em localidades, de gerenciamento de crises, de pronto-socorrismo e várias outras
disciplinas cursadas na Academia. Os membros do
MP não estão preparados nem podem contar com os
funcionários da Instituição, regidos por diverso estatuto e atribuições. Em suma, o MP deve exercer a sua
atividade fiscalizatória como está previsto na LC 75,
art. 9º, principalmente nos incisos III e IV, porque se
tivermos ao mesmo tempo apuração do MP e atuação
investigatória da polícia significa que qualquer pessoa
leiga pode fazer investigação criminal, que demanda
diversas especialidades de perícia. Não podemos ter
o controlador exercendo o papel do controlado.
Além dos aportes trazidos pelos vários expositores nas audiências públicas, chegaram-nos às mãos
importantes manifestações que merecem as notas
seguintes:
– Da Associação Nacional dos Procuradores da
República – ANPR
Referida entidade associativa encaminhou-nos
nota técnica e outra complementar, as quais, no geral,
se acham reproduzidas nos votos em separado proferidos na CCJC pelos Deputados Luiz Couto e Vieira
da Cunha, os quais serão objeto de sucinta análise do
capítulo subsequente.
Destacamos, apenas, que a nota complementar
estende suas objeções em relação à PEC por suposta
incapacidade operacional das Polícias para a investigação criminal, dada a circunstância de falta de pessoal
ou de meios materiais que as afeta, mormente a Polícia
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Federal, diante do quadro de massiva criminalidade por
todo o País – vicissitude que, no entanto, poderia ser
transposta também para o parquet federal e dos Estados, e não se resolveria com o compartilhamento do
labor investigativo criminal pelos quadros respectivos.
– Da Associação do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios – AMPDFT
A sua vez, chancelando nota técnica da lavra do
Promotor de Justiça Thiago André Pierobom de Ávila, que representou a AMPDFT em audiência pública
nesta Comissão Especial, a Associação em apreço
fundamenta sua convicção sobre o desacerto da PEC
nº 37, de 2011, a partir de duas linhas argumentativas,
centrada de um lado na inconveniência político-criminal
da Proposta – o que leva a discussão para o campo
do mérito da iniciativa parlamentar, e, de outro lado,
mirando o plano da admissibilidade, argúi a impossibilidade jurídico-constitucional da norma alvitrada, por
supostamente esvaziar as atribuições ministeriais a
risco da garantia de defesa dos direitos fundamentais
e da efetividade da investigação criminal, esta segunda
reprimenda, porém, já rejeitada pela CCJC.
No que concerne às objeções de mérito, a preocupação da entidade associativa volta-se para alegada
modificação do paradigma constitucional reconhecido
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e replicado no
arcabouço normativo infraconstitucional, a cujo teor o
órgão ministerial estaria legitimado para a investigação criminal direta, em caráter residual, excepcional,
suplementar das polícias.
Aduz a necessidade dessa atuação investigativa
em face de tríplice ordem de problemas, a começar
pelo corporativismo policial, no caso de delitos praticados por policiais, que demandariam uma investigação independente pelo órgão de controle externo; em
segundo lugar, os problemas decorrentes da permeabilidade e falta de garantias da instituição policial ante
pressões políticas ou do poderio econômico, para a
investigação de crimes praticados por autoridades; e,
finalmente, para assegurar a eficiência da persecução
penal e suprir deficiências da investigação.
O trabalho insurge-se também contra o argumento
da “perda da imparcialidade” do MP, dada a obrigação
sobre o qual recai, de atuar de forma objetiva e impessoal quando investiga, reportando-se, a propósito, ao
sistema de investigação criminal conduzida pelo MP,
de per si ou ao lado do juizado de instrução, em vários
países e continentes, assim como perante o Tribunal
Penal Internacional, pretendendo que, mesmo no sistema brasileiro, “não há inconvenientes jurídicos em o
MP participar da fase de investigação”.
Por último, junta-se àqueles que verberam presumidos efeitos de eventual aprovação da PEC por
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alegadamente restringir o poder investigativo de outras
instituições públicas com poder de polícia, nominando,
nesse rol, o Coaf, a CVM, ambos vinculados ao Ministério da Fazenda, o Bacen, o Cade, autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, a CGU, os Conselhos
Tutelares, os Tribunais de Contas e as próprias CPIs,
além das Auditorias-Fiscais do Trabalho, da Previdência Social, da Receita Federal e Auditorias tributárias
estaduais, por essa forma afastando parceiros do MP
e da Polícia e gerando impunidade, especialmente nos
crimes de colarinho branco e de corrupção.
Estas e outras razões alinhavadas nas diversas
peças instrutivas e subsidiárias serão objeto de sucinta
análise, na fundamentação do voto.
É o relatório.
II – Voto do Relator
A Proposta em exame tem o escopo de aclarar o
conteúdo e alcance normativo do artigo 144 da Constituição Federal, dispositivo este que compõe o capítulo
pertinente à segurança pública e se ocupa em regular
a atividade policial da União e dos Estados e delimitar
as atribuições dos órgãos de polícia entre si.
Em torno dessa arquitetura constitucional de competências estruturante do sistema jurídico de repressão
e persecução criminal no País, que atribui às polícias
federal e civis as funções de investigação criminal e de
polícia judiciária, têm aportado aos tribunais diversas
questões e controvérsias que envolvem as organizações responsáveis e se refletem nos procedimentos
de apuração, posto que não raro contrariam o estado
de direito vigente e podem afetar garantias fundamentais, em especial o direito de defesa, consoante já o
salientara o relator da matéria na CCJC, nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Dito contexto de ativismo ministerial proativo da
persecução penal, que discrepa, na prática, do marco
regulatório estabelecido pela Carta Política, repercute na manifestação da mesma relatoria, ao referir que
“(..) parece a proposição pugnar por uma investigação
criminal respeitosa aos direitos individuais e voltada à
efetiva realização da justiça, (...)”.
No tocante à competência privativa que os autores julgam estarem revestidas as polícias judiciárias,
para a apuração das infrações descritas nos §§ 1º e
4º do art. 144 da Constituição Federal, a medida está
pautada pela distinção conceitual preliminar, trazida
sob invocação do magistério de Manoel Gonçalves
Ferreira Filho, entre a competência privativa e a competência exclusiva, litteris:
[competência privativa] “aquela específica de um
órgão, mas que admite a delegação para outro por
meio de norma de igual hierarquia, ou, ainda, o seu
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exercício de forma suplementar por outro organismo,
desde que também prevista de igual forma”, e a competência exclusiva, sendo esta “somente para quem
recebeu a competência e pode dispor sobre a matéria
com exclusão de qualquer outro.
Ao fixar como “privativa” e não “exclusiva” mencionada competência, o articulado corrobora, por conseguinte, a advertência preambular dos autores no
sentido de que “ficam preservadas todas as atuais
competências ou atribuições de outros segmentos para
a investigação criminal”, conforme se acham definidas
na Constituição Federal.
II-A – Confronto de teses
Embora ao largo de seu múnus regimental de
apenas debruçar-se sobre a admissibilidade, desde
que a análise de mérito incumbe a esta Comissão
Especial, abriu-se espaço ainda no âmbito da CCJC
para o confronto de teses que se digladiaram antecipadamente em torno do objeto temático da Proposta,
as quais se refletiram em alguns votos divergentes ou
favoráveis ali registrados, cujos argumentos devem,
por óbvio, ser enfrentados nesta assentada.
Apresentação do Voto em Separado nº 1-CCJC,
pelo Deputado Luiz Couto
Exsurge, de plano, a polêmica respeitante à competência concorrente do MP: questiona-se a PEC por
ensejar suposta exclusão de competências investigativas conferidas a outros órgãos, nominalmente ao órgão
ministerial. Tal o posicionamento suscitado pelo nobre
Deputado Luiz Couto, calcado em arestos da Suprema
Corte, nos quais entendeu reconhecido o poder investigatório do MP como imperativo decorrente de suas
atribuições constitucionais. Igual posicionamento foi
largamente sustentado nas considerações oferecidas
pela AMPDFT.
Bem examinada essa vertente jurisprudencial e
doutrinária, contudo, a partir dos exemplares trazidos
à colação, verifica-se que os julgados enfatizam a atuação do MP com base nas funções institucionais que
lhe estão discriminadas no art. 129 da Lei Maior, máxime os incisos II (promover as medidas necessárias
à garantia dos direitos constitucionais), VII (controle
externo da atividade policial) e VIII (fundamentadamente, requisitar diligências investigatórias e a instauração
do inquérito policial). Daí, afirmarem os paradigmas
a legitimidade da atuação supridora e complementar
do órgão ministerial no campo da investigação criminal, não ficando condicionada ao exclusivo impulso
da Polícia a propositura das ações penais públicas
incondicionadas.
Isto posto, não se pode extrair de semelhante
assertiva, porém, a ilação de que a Proposta atenta
contra ditas competências institucionais do MP ou de
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outros legitimados, sob a alegação de que “pretende
limitar o número de órgãos competentes para promover
a investigação criminal”, desde que aquelas permanecem inalteradas dentro dos justos limites traçados pelo
desenho constitucional, mas não como sucedâneo ou
alternativo ao trabalho policial.
Mais exorbitante ainda imaginar que a PEC repercuta sobre a atividade ministerial, afetando o papel do
parquet como “defensor da sociedade tanto na esfera
penal quanto na cível”, ou “da ordem jurídica, do regime
democrático, bem como dos princípios constitucionais
sensíveis que sustentam o Estado brasileiro” – uma
vez que, em seus fundamentos jurídicos, a iniciativa
reivindica justamente tornar efetiva a prevalência dos
mesmos princípios, colocados sob risco por conta da
atuação endógena, sem regras e fiscalização de que
supostamente se autoinvestiu o MP.
Por outro lado, não se sustenta a pretensa separação da tarefa de “apurar infrações penais” daqueloutra, de “conduzir a investigação criminal”, para relegar
a primeira à autoridade policial e, a segunda, ao órgão
ministerial dada a similitude conceitual de ambas e a
correlação de atividades e procedimentos entre o que
constitui uma e outra.
Da mesma maneira, afigura-se contrassenso reconhecer o MP como “efetivo gestor das diligências”,
se a própria Constituição Federal apenas atribui ao MP
o poder de “requisitar” as que entender necessárias,
devendo, a tanto, indicar os fundamentos jurídicos da
medida, portanto, suscetíveis até ao crivo de legalidade. Dessarte, muito menos se lhe pode admitir a
palavra final, tanto na execução das diligências apuradoras quanto a respeito da necessidade do relatório
conclusivo de investigação promovida pela autoridade
policial, sob pena de substituir-se à polícia judiciária
ou descaracterizar o trabalho desta.
Finalmente, não socorre a tese adversa a existência de procedimentos por parte de outros órgãos
públicos, “encarregados de promover diligências investigatórias indispensáveis à apuração criminal, como
o Banco Central, o IBAMA1, a Previdência Social e
a Receita Federal”, os quais, por óbvio, não atuam
como autoridade policial nem ministerial, nem se trata de apuração criminal, mas de procedimentos preliminares ou ancilares de natureza administrativa, para
coleta de provas na fase pré-processual, no exercício
de atribuições previstas em leis próprias, em qualquer
caso não equiparados a, ou decorrentes de, atribuições
investigatórias penais.
Apresentação do Voto em Separado nº 2-CCJC,
pelo Deputado Vieira da Cunha
1 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.
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A mesma tese, tendo por foco suposta supressão de competências do MP e de atributos de que
este estaria investido, restou sufragada pelo voto do
Deputado Vieira da Cunha, que em muito se aproxima
da manifestação do Deputado Luiz Couto, insistindo
em pretensa violação de cláusula pétrea – arguição
já superada pelo juízo de admissibilidade. Também
repete diferença, já rechaçada, entre “conduzir investigações criminais” e “apurar infrações penais”, assim
como entre as atribuições de “polícia judiciária” e de
“apuração de infrações penais”, além de persistir na
ideia equívoca de alçar o MP a gestor das diligências
e juiz da necessidade dos relatórios.
A divergência quis manejar, ainda, tal como a
anterior, as “disposições legais hauridas diretamente
do texto constitucional, que atribuem competência administrativa para investigação” a diferentes órgãos ou
instâncias, as quais restariam afetadas pelo articulado
da PEC – como se o marco legal infraconstitucional
pudesse parametrizar a aplicação e exegese da Lei
Maior, olvidando a interpretação conforme a própria
Constituição.
Reportamo-nos, pois, aos argumentos aduzidos
em relação ao anterior voto em separado.
Por acréscimo, fazendo eco à exposição da AMPDFT, o voto divergente alude às obrigações assumidas pelo Brasil como signatário da Convenção das
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), no sentido de assegurar
que as autoridades atuem eficazmente e com independência suficiente para impedir qualquer influência
indevida sobre a sua atuação, além de diligenciar de
forma a otimizar a eficácia das medidas de detecção
e de repressão destas infrações, e exercer um efeito
cautelar da sua prática.
Não se vislumbra, em contradita, qualquer possibilidade de a PEC em exame contrariar as obrigações
convencionais em tela, desde que as competências
para a investigação e a auditoria em processos administrativos, por outros órgãos e instituições, não são
por ela afetadas, além de permanecerem íntegras as
funções jurisdicionais próprias do aparato judiciário,
bem como o controle externo e o impulso da atividade
policial por órgão ministerial autônomo.
Apresentação do Voto em Separado nº 3-CCJC,
pelo Deputado Onyx Lorenzoni
Na mesma trilha da aventada “supressão de atribuição do MP” e “limitação deste na defesa de princípios e direitos individuais”, alegações que, em sede de
admissibilidade, já foram repelidas pela douta CCJC,
oportuno rebater ainda, do voto do Deputado Onyx
Lorenzoni, suposta ofensa ao princípio da separação
dos poderes, “na medida em que [a PEC] mitiga a au-
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tonomia das Casas Legislativas, responsáveis pelo
policiamento interno e apuração dos delitos ocorridos
em suas dependências”, tarefas delegadas à Polícia
Legislativa das Casas congressuais ou Assembleias
estaduais, por resoluções internas, fundamentadas na
competência privativa institucional prevista nos arts.
51, IV, e 52, XIII, da CF.
Entretanto, a exegese da regra proposta para o §
10 do art. 144, conforme o sistema constitucional, não
induz nem autoriza a alteração das competências das
Casas Legislativas, desde que – por efeito da aprovação daquela norma, adstrita ao contexto das funções
institucionais da polícia judiciária – não se pode extrair
revogação implícita ou consequente de competências
e autonomias institucionais do Poder Legislativo, que
se acham materializadas em dispositivos e capítulos
diversos da Constituição da República.
Apresentação do Voto em Separado nº 4-CCJC,
pelo Deputado Eliseu Padilha
Em franca dissensão ante os posicionamentos
antecedentes, o Deputado Eliseu Padilha sustenta,
ao revés, que a possibilidade de o MP realizar investigação criminal fere o § 4º do art. 144 da Constituição
Federal, que atribui à polícia judiciária, chefiada por
delegado de polícia de carreira, a atividade de investigação criminal, da mesma forma que não se coaduna
com a atribuição do MP como titular da ação penal.
Traz a lume a falta de consenso entre os doutrinadores e os tribunais superiores acerca da questão,
salientando que o STF já decidiu, em alguns julgados,
que a presidência do inquérito policial é do delegado
de polícia, contudo, não excluiu de outras autoridades o referido poder investigatório em determinadas
situações, o que não significaria retirar da polícia judiciária suas atribuições previstas constitucionalmente,
nem reconhecer a legitimidade do MP para instaurar
e presidir inquérito policial.
Valem também suas observações de que “o MP
tentou inúmeras vezes, por intermédio de Propostas de
Emenda à Constituição, conquistar a prerrogativa da
investigação criminal, sendo que essa iniciativa sempre foi rejeitada pelo Congresso Nacional”, não sendo
“razoável imaginar que a instituição responsável por investigar é a mesma instituição responsável por acusar.
Tal situação contraria o próprio Estado Democrático de
Direito. A Polícia Judiciária, por não ser parte, não se
envolve e nem se apaixona pela causa investigada.”
Na sequência, relembra que o chamado Sistema de Persecução Criminal Acusatório adotado pelo
ordenamento jurídico vigente se caracteriza por ter,
de forma bem distinta, as figuras do profissional que
investiga (delegado de polícia), defende (advogado),
acusa (integrante do Ministério Público) e julga (ma-
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gistrado) o crime. Esses papeis não podem ser invertidos, sob pena de provocar o desequilíbrio na relação
processual criminal.
E conclui:
Após a promulgação da Constituição Federal
de 1988, a produção e a confirmação de provas, por
intermédio de inquérito policial, presidido por delegado de polícia, se tornaram obrigatórias, pois tal prerrogativa está inserida, de modo implícito, no rol dos
direitos e garantias do princípio do devido processo
legal (paridade de força e de armas entre a defesa
e a acusação), previsto no inciso LIV, do art. 5º, da
Magna Carta – desde que “o princípio do devido processo legal é concebido como o conjunto de direitos,
que garante uma investigação, instrução e julgamento
justo ao acusado”.
II-B – Posicionamento da Advocacia-Geral
da União
Importantes contribuições e subsídios para o
debate em questão se extraem da manifestação da
Advocacia-Geral da União (AGU) na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº 4220, sendo requerente
o Conselho Federal da OAB e requerido o CNMP, na
qual se contrasta a Resolução nº 20/2007, do CNMP,
que pretendeu disciplinar o exercício do controle externo da atividade policial, por supostamente, entre outras
razões, o ato sob invectiva vulnerar a autonomia da
investigação policial.
Embora sustentando, a priori, o caráter regulamentar da norma hostilizada, atrelada à legislação
infraconstitucional, o que inviabilizaria sua arguição
via ADI, as oportunas considerações doutrinárias e
as referências jurisprudenciais colacionadas na peça
instrutiva, ao perquirir aspectos de mérito da questão
posta a seu exame, a respeito da impossibilidade de
o MP realizar diretamente a investigação criminal, visam demonstrar que a atual conformação constitucional não legitima o exercício dessa competência pelo
órgão ministerial.
O conjunto da argumentação, que adotamos por
seus lídimos fundamentos e objetiva exposição, acha-se desdobrada nos tópicos subsequentes.
Disciplina constitucional da investigação criminal
Em seu parecer, a AGU detém-se na análise da
disciplina constitucional a que está sujeita a atividade
de investigação criminal, a partir dos balizamentos
fincados pelos arts. 129 e 144 da Carta Política, entendendo que o Poder Constituinte, ao tempo em que
concedeu atribuição institucional ao Ministério Público
para promover procedimentos investigatórios e inquisitórios na proteção de direitos difusos e coletivos –
todos de natureza civil –, outorgou às Polícias Federal

Dezembro de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

e Civil a competência para o exercício das atividades
de polícia judiciária.
Nessa linha, vale-se do magistério de Maria Sylvia Zanella di Pietro, pautada à sua vez pela lição de
Álvaro Lazzarini, a fim de diferenciar os conceitos de
polícia administrativa e polícia judiciária, quando afirma que a linha de diferenciação está na ocorrência ou
não de ilícito penal. Com efeito, quando atua na área
do ilícito puramente administrativo (preventiva ou repressivamente), a polícia é administrativa. Quando o
ilícito penal é praticado, é a polícia judiciária que age.
Em tal modo e destinação, acrescenta que as
funções de polícia judiciária se preordenam à apuração
– para fins de repressão – dos ilícitos penais. Nesse
ponto, o Texto Constitucional é taxativo ao afirmar que
essa função de apuração de infrações penais compete
aos órgãos elencados no artigo 144 da Carta Magna.
A tese dos “poderes implícitos”
O texto produzido pela AGU também revolve a
tese polêmica, em geral apregoada por membros do
MP, segundo a qual a função investigatória criminal
seria um “poder implícito” outorgado pela Lei Magna
ao órgão ministerial, uma vez que a ele foi conferida a
competência de requisitar diligências investigatórias e
a instauração de inquérito policial, bem como a atribuição de exercer o controle externo da atividade policial,
abrindo-lhe espaço, implicitamente, para a realização
direta de tais atividades.
A fim de demonstrar o desacerto da interpretação em causa, que tenciona investir o MP do “poder de realizar investigações criminais sob o pretexto
de exercer essa atividade como um poder implícito”,
apoiou-se a AGU nas lições de renomados jurisconsultos para asseverar que “tal interpretação revela-se
em descompasso com a literalidade dos dispositivos
constitucionais referidos”, literalidade que, em consonância com outros métodos interpretativos (sistemático, histórico, teleológico, dentre outros), se apresenta
como limite ao trabalho hermenêutico, a fim de obstar
a exegese que desborde do alcance ou sentido possível ou aceitável da norma.
Em franca antítese, aduz:
Ora, partindo-se do limite interpretativo imposto
pela literalidade do texto dos citados artigos 129 e 144
da Carta Maior, revela-se evidente que não se pode
considerar implícita uma competência quando a Constituição a outorgou – de modo explícito – a outro órgão”. Noutras palavras, constata-se não ser adequado
sustentar a prevalência da tese segundo a qual “quem
pode o mais, pode o menos”, em um campo em que
o Constituinte declarou a sua vontade e consignou,
expressamente a outro órgão, a atribuição que o Ministério Público pretende ver englobada.
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Para refutar ainda mais a aplicação da teoria
dos poderes implícitos ao caso em apreço, o parecer
da AGU buscou respaldo, entre outras fontes, no comentário de Maurício Zanoide de Moraes, vazado nos
termos seguintes:
A impropriedade do uso da teoria dos poderes
implícitos nesse ponto ganha mais ênfase se verificarmos que a premissa do argumento, nesse tema (poderes investigatórios criminais do Ministério Público),
é falsa, pois toma a atividade investigativa e a acusação judicial como atos da mesma natureza jurídica,
para daí estender que poderão ser feitos pelo mesmo
órgão. Os atos não têm a mesma natureza jurídica e
não estão postos de forma hierárquica pela qual a investigação seria o menos e a ação penal seria o mais.
Não se pode confundir anterioridade com prevalência
ou com intensidade. A investigação é anterior, não inferior à ação penal.
No mesmo diapasão, o corolário de que cabe à
polícia judiciária a investigação das infrações penais
se acha ratificado nas palavras de José Afonso da
Silva, in litteris:
Esse dispositivo (art. 129, VIII, da CF) configura
os limites investigatórios dos membros do Ministério
Público, que não podem fazer mais do que requisitar
diligências investigatórias e a instauração de inquérito
policial. Requisitar a que órgãos? Àqueles que a Constituição deu competência para a apuração de infrações
penais, que são a Polícia Federal e a Polícia Civil (art.
144, §§ 1°, I e IV, e 4°). As requisições têm que estar
devidamente respaldadas por fundamentos jurídicos
de suas manifestações processuais. Nisso se resume
a função investigativa do Ministério Público. Apesar
disso, o Ministério Público, por atos normativos internos, vem dando-se o poder de investigação criminal
direta. Isso vai para além de sua competência, porque
a função investigativa – ou seja, as funções de polícia
judiciária e de apuração de infrações penais – foi atribuída à Polícia Civil (art. 144, §§ 1º e 4º).
Em oportuno registro, o parecer da AGU encontrou lastro em vários julgados da Suprema Corte, dos
quais destacamos os excertos adiante:
2. INQUIRIÇÃO DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE. A Constituição Federal dotou
o Ministério Público do poder de requisitar diligências
investigatórias e a instauração de inquérito policial (CF,
art. 129, VIII). A norma constitucional não contemplou a
possibilidade de o parquet realizar e presidir inquérito
policial. Não cabe, portanto, aos seus membros inquirir diretamente pessoas suspeitas de autoria de crime.
Mas requisitar diligência nesse sentido à autoridade
policial. Precedentes. (RHC nº 81.326)
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INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. INQUÉRITO
PENAL. LEGITIMIDADE. O Ministério Público (1) não
tem competência para promover inquérito administrativo em relação à conduta de servidores públicos; (2)
nem competência para produzir inquérito penal sob o
argumento de que tem possibilidade de expedir notificações nos procedimentos administrativos; (3) pode
propor ação penal sem o inquérito policial, desde que
disponha de elementos suficientes. (RE nº 233.072)
MINISTÉRIO PÚBLICO: ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO. REQUISIÇÃO DE INVESTIGAÇÕES. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. CF, art. 129, VlII; art. 144, §§ 1º e
4º. l. – Inocorrência de ofensa ao art. 129, VIII, CF, no
fato de a autoridade administrativa deixar de atender
requisição de membro do Ministério Público no sentido da realização de investigações tendentes à apuração de infrações penais, mesmo porque não cabe
ao membro do Ministério Público realizar, diretamente, tais investigações, mas requisitá-Ias à autoridade
policial, competente para tal (CF, art. 144, §§ 1º e 4º).
(RE nº 205.473)
Da inexistência de poderes de investigação criminal por parte do Ministério Público, na manifestação
de organismos especializados
O parecer da AGU deixa consignado também,
com remissão a outras fontes, que a conclusão acerca da inexistência de poderes de investigação criminal
por parte do MP foi sufragada por importantes organismos de ampla respeitabilidade no mundo jurídico
nacional, como o Conselho Federal da OAB, a Associação Internacional de Direito Penal (AIDP), o Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), o Instituto
Carioca de Criminologia (ICC), o Instituto de Criminologia e Polícia Criminal (lCPC), o Instituto de Defesa
do Direito de Defesa (lDDD), o Instituto Manoel Pedro
Pimentel (IMPP) e o Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais (ITEC).
O testemunho qualificado responde ao argumento patrocinado pela AMPDFT, quando esta se ateve à
diversidade da experiência e regime jurídico sedimentados em sociedades situadas em países outros, que
perfilham atuação e investidura ao órgão ministerial
como protagonista da investigação criminal, porque semelhante configuração é resultado de longa e peculiar
construção histórico-sociológica e política e evolução
autóctone do sistema legal praticado alhures, que não
pode simplesmente ser transplantado para o cenário
brasileiro e amoldar-se às relações interinstitucionais
por enxerto híbrido e dissonante das condições e demandas coletivas que nos são próprias.
Do controle da investigação criminal
A mesma peça instrutiva da AGU acentua que,
“a partir do momento em que o Ministério Público se
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utiliza de sua estrutura e de suas garantias institucionais a fim de realizar – de modo direto – investigações
criminais, atua em sigilo e isento de fiscalização em
sua estrutura administrativa”, por conseguinte, diversamente do que se passa quando a polícia judiciária
promove a investigação.
Com efeito, a atividade de persecução criminal
a cargo da polícia judiciária se desenvolve sob a avaliação e fiscalização do MP, mas “os mecanismos de
controle da atividade de investigação criminal previstos
pela Constituição serão, pois, simplesmente descartados se o Parquet realizar, diretamente, esse mister”,
porque não haverá mecanismos extrajurisdicionais
aptos ao exercício desse controle externo.
Imparcialidade do titular da ação penal
Outro ponto nodal da questão foi suscitado pela
AGU, que identifica “o acerto do perfil constitucional
acerca da investigação criminal – de natureza acusatória –, que destina à polícia judiciária a condução de
tal tarefa”, justamente porque “possui relação estreita
com a manutenção da imparcialidade do titular da ação
penal, no caso, o órgão ministerial público.
Em abono desse entendimento, recorre novamente aos comentários de Maurício Zanóide de Moraes: “(...) Neste ponto é que reside a crítica de que o
Ministério Público que investiga diretamente perde a
imparcialidade que deveria possuir”, assim como de
José Carlos Fragoso:
Não é possível, (...) permitir que o Ministério Público possa acumular as funções de investigador (que
a ninguém presta contas), e de instituição encarregada de promover a persecução criminal. Trata-se de um
acúmulo perigoso de atribuições, que, sobre ser ilegal
e inconstitucional, é absolutamente inconveniente, pois
dá lugar, pelo excesso de poder, a abusos intoleráveis.
E conclui a AGU:
Assim sendo, deve-se ter por indevido qualquer
procedimento investigatório criminal realizado diretamente por órgão ministerial público, uma vez que tal
atividade, caso desempenhada, ocorreria em sigilo e
sem qualquer controle de outros órgãos públicos, em
detrimento da garantia do devido processo legal (artigo
5º, inciso LIV, da Constituição).
O acompanhamento da persecução criminal como
objeto do controle externo exercido pelo Ministério Público sobre a atividade policial
A AGU esforçou-se também em focar a delimitação do controle externo exercido pelo MP sobre a
atividade policial, que “deve ter como objeto a atividade-fim desenvolvida pelos órgãos policiais”, ou seja,
essa atuação peculiar do MP, sob a égide do art. 129,
inciso VII, da Carta da República, diz respeito à fis-
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calização quanto ao cumprimento das atribuições da
polícia judiciária e investigativa.
Esta posição alinha-se com o dizer de Walter
Paulo Sabella, segundo o qual, o controle externo,
por seus pressupostos finalísticos, não significa poderes gerais de tutela, muito menos substituição da
atividade policial e de seus agentes no exercício de
suas atribuições precípuas. Não tem conteúdo de ascendência hierárquica, disciplinar ou punitiva sobre os
agentes policiais.
Secunda-o Hugo Nigro Mazzilli, para quem o regime de controle externo adotado pela Constituição não
subordina a autoridade policial aos agentes do MP nem
importa poder disciplinar do MP sobre a polícia, mas
se circunscreve à correição sobre a polícia judiciária.
Interpretação análoga é compartilhada pelo mesmo Hugo Nigro Mazzili, acerca de quais atividades policiais devem sujeitar-se ao controle externo:
É multifária a atividade policial, mas, a nosso
ver, o controle que o Ministério Público deve exercer
sobre ela diz respeito essencialmente às áreas em
que a atividade policial se relaciona com as funções
institucionais do Ministério Público: trata-se da investigação de crimes, dentro e fora dos inquéritos policiais,
ou seja, a tarefa de polícia judiciária e de apuração de
infrações penais.
As várias fontes permitem, com acerto, afirmar-se que, nem mesmo sob a invocação de exercício do
controle externo da atividade policial, se faz admissível
a assunção das funções de investigação e de inquirição penal pelo MP.
II-C – Solução normativa
Do embate das duas correntes para as quais
convergem os principais contendores em torno da
controvérsia interpretativa, emerge a constatação de
que a preocupação maior dos que advogam a concorrência ministerial, em paralelo às atribuições dos
órgãos policiais, advém do suposto comprometimento
da transparência, isenção e autonomia da autoridade
policial para a apuração penal – quando a inquirição
se volta contra os agentes em geral do poder público,
mormente os próprios integrantes dos quadros de organismos policiais federal e dos Estados e do Distrito Federal, no caso de práticas delitivas assestadas
contra a mesma Administração Pública, inclusive as
associadas a atos de improbidade.
Essa percepção leva-nos a construir alternativa
que, acolhendo as finalidades reconhecidas à PEC em
comento, também possa acautelar o interesse coletivo e a ordem pública, e salvaguardar a Administração
estatal em relação a eventualidades daquela natureza, que possam afetar o patrimônio, a gestão, a segurança jurídica e o regular funcionamento dos órgãos
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e entidades governamentais, no interesse destes e,
reflexamente, de todos os cidadãos.
Semelhantes considerações reverberam, em termos, parte das intervenções suscitadas em documentos
subsidiários desta relatoria, nos quais, por exemplo, a
AMPDFT e a ANPR – mencionam o papel relevante recomendado ao parquet em Convenções internacionais
e Diretrizes (Guidelines) aprovadas em Congresso da
Organização das Nações Unidas (ONU), no tocante
ao labor investigativo e persecução do crime organizado e crimes cometidos por agentes públicos (agentes
políticos e servidores públicos).
Pelas precedentes razões, alvitramos acolher a
Proposta, porém delimitando sua aplicação, como reflexo do controle externo da atividade policial, ao prever o “acompanhamento pelo Ministério Público”, em
caráter subsidiário, da atuação da polícia judiciária e
do trabalho investigativo, em determinadas hipóteses
infracionais que demandam essa coparticipação, especificamente quando se tratar da apuração de crimes
praticados por agentes políticos e agentes públicos contra a Administração Pública ou no exercício da função
ou a pretexto de exercê-la e nos crimes envolvendo
organizações criminosas.
Por essa forma, ficam atendidos os pleitos ou superadas as objeções em torno da questão, a exemplo
dos que foram vazados no parecer apresentado pela
AMPDFT, no sentido de estabelecer maior fiscalização
da apuração criminal sempre que se acham envolvidos
agentes públicos, em especial os próprios membros
das corporações policiais em geral, neutralizando ou
impedindo influências externas de autoridades ou gestores públicos, dos diferentes escalões hierárquicos,
sobre os órgãos de polícia judiciária, especificamente
quando se depara com a prática de infrações que afetem a Administração Pública.
Por outro lado, ao intento de afastar eventual dubiedade de hermenêutica no tocante à intangibilidade
das competências das polícias legislativas próprias do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, a despeito de que nenhuma dúvida pudesse pairar a esse
respeito, se interpretada conforme a Constituição os
dispositivos constitucionais pertinentes (art. 51, inc. V;
art. 52, inc. XIII) em cotejo com a norma objeto do § 10
colimado ao art. 144, tornamos expressa a ressalva
cabível, considerando inclusive toda a longa construção jurisprudencial, doutrinária e constitucional sobre
o papel da polícia privativa das Casas Legislativas.
No tocante às CPIs, temos que a própria Carta
Magna excepciona, de forma cristalina, a competência
investigativa desses órgãos, a teor do art. 58, § 3º, que
consigna a seu favor “poderes de investigação próprios
das autoridades judiciais, além de outros previstos nos
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regimentos das respectivas Casas”. De observar-se
que os regimentos internos das Casas do Congresso
Nacional são aprovados por Resolução, espécie normativa própria dos parlamentos, em seu poder legiferante residual e autônomo, com força de lei ordinária,
para dispor sobre sua economia interna.
Entretanto, mesmo presente essa circunstância,
em relação aos poderes investigativos e de formação
do inquérito, conferidos por Resoluções às polícias legislativas, prossegue a polêmica sobre tal competência,
o que pretendemos pacificar mediante a inserção explícita da ressalva pertinente. Se a dúvida remanesce
com relação às polícias legislativas da Câmara dos
Deputados e do Senado, que pertencem à União (“ressalvada a competência da União”), embora de outro
Poder, todavia, na ressalva do art. 144, § 1º, inciso I e
§ 4º, não são abrangidas as polícias legislativas dos
Estados e do Distrito Federal.
Não seria adequado, portanto, precisar o alcance da competência das polícias legislativas das Casas
do Congresso sem defini-lo com respeito às polícias
legislativas dos Estados e do Distrito Federal, cuja
criação foi facultada pelos arts. 27, § 3º e 32, § 3º da
Constituição, respectivamente.
Esta a razão porque, embora sejam órgãos de
criação facultativa, a existência de polícias legislativas
nos âmbitos estaduais e distrital impõe a consignação
da ressalva, visto que pertencem ao Poder Legislativo,
tendo atuação limitada, edilícia e, portanto, não afeta
ao controle administrativo-hierárquico e finalístico do
Poder Executivo.
Noutro compasso, optando pela disposição topológica como parágrafos do art. 129, que trata do MP,
inserimos o tema objeto de sugestão das associações
que o representam e que participaram dos debates nas
audiências promovidas por esta Comissão.
Assim, pelo § 6º faculta-se ao MP promover a
complementação da obtenção de provas criminais em
duas situações. A primeira pode ocorrer em relação
aos expedientes que lhe forem encaminhados, oriundos de procedimentos decorrentes das atribuições investigativas de órgãos não policiais definidas em lei e
derivadas da Constituição. A segunda pode originar-se
de inquérito civil, cuja competência de instauração e
condução é do próprio MP.
Esclarecemos que as mencionadas atribuições
investigativas de órgãos não policiais são exatamente
aquelas enquadradas nas hipóteses aventadas pelas
associações do MP, ou seja, Coaf, Cade, CVM, Bacen,
CGU, Ibama, conselhos tutelares, tribunais de contas,
auditorias fiscais do trabalho, da Previdência Social,
da Receita Federal e auditorias tributárias estaduais.
Incluiria, enfim, caso remanesça dúvida acerca da in-
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terpretação conforme da Constituição, as atribuições
próprias das CPIs.
Agregue-se, por oportuno, que todas as competências mencionadas estão consubstanciadas em leis
específicas, conforme exceção disposta no art. 4º e seu
parágrafo único do Código de Processo Penal, litteris:
Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas
autoridades policiais no território de suas respectivas
circunscrições e terá por fim a apuração das infrações
penais e da sua autoria.
Parágrafo único. A competência definida neste
artigo não excluirá a de autoridades administrativas,
a quem por lei seja cometida a mesma função.
Os demais órgãos “não policiais” referidos (Coaf,
Receita Federal etc.), já investigam, no âmbito de suas
atribuições, conforme permissivos constitucionais (art.
144, § 1º, inciso II) e legais (art. 4º, parágrafo único
do CPP; Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, com
relação ao Coaf; Lei nº 12.529, de 30 de novembro
de 2011, no tocante ao Cade; Lei nº 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, no que diz respeito à CVM; Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, quanto à CGU; Lei nº
8.443, de 16 de junho de 1992, em respeito ao TCU;
Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001,
quanto ao Bacen; etc.).
Esses órgãos não têm, contudo, competência para
apurar infrações penais, mas pode ocorrer exatamente
a figura que prevemos no § 6º, quando as provas reunidas nos procedimentos pertinentes forem suficientes
para o oferecimento da denúncia. É preciso frisar que
não apuram infrações penais, mas pode ocorrer que,
no âmbito de suas competências, as provas obtidas
já sejam suficientes para provar uma infração penal.
Incluímos inquérito civil por ser espécie de procedimento de condução exclusiva do MP, o qual pode
agregar provas de infrações penais conexas e, nesse
caso, o MP poderá complementar as investigações.
Ocorre que tal procedimento não é voltado especificamente para a apuração de infrações penais, donde
sua inclusão nesse parágrafo.
Pela redação que propusemos ao dispositivo
exigem-se apenas dois requisitos para a legitimidade
de tal apuração complementar: 1º) o de que as provas
contidas nesses cadernos apuratórios, desde que coletadas especificamente para o fim neles colimados,
constituam por si mesmo provas de infrações penais
eventualmente conexas; e 2º) o de que, em qualquer
dos casos, esteja provada a autoria da infração penal,
o que já pressupõe a prova da materialidade do delito.
Nossa opção tem espeque na realidade fática,
consistente em reconhecer, nas hipóteses mencionadas, a inutilidade de movimentar a administração policial, sabidamente assoberbada. Seria incongruente o
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MP requisitar a instauração de inquérito ou a realização
de diligências, no sentido de complementar provas já
colhidas e suficientes para o oferecimento da denúncia, apenas com a finalidade precípua de robustecê-la.
Entretanto, frise-se, trata-se de faculdade, podendo o MP adotar as providências que considerar adequadas, mesmo porque lhe caberá, no caso, o juízo
de suficiência da prova da autoria.
Já o § 7º pretende dotar o MP da prerrogativa de
atuar ao lado da polícia, atendendo a duas premissas
oriundas de suas próprias funções institucionais, dispostas nos incisos II e VI do art. 129 da Constituição, as
quais foram invocadas num aresto do STF, o HC 97969.
Com efeito, o inciso II determina que cabe ao MP
“zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados
nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”. Nessa função certamente está
incluído o direito de garantir ao delegado de polícia
que aja com independência funcional e autonomia em
relação às pressões político-hierárquicas.
O inciso VII trata do controle externo da atividade
policial, que será exercido quando o MP vislumbrar as
circunstâncias em que, falhando ou inexistindo o controle interno, se legitima sua atuação, especialmente
as hipóteses previstas no art. 9º, incisos III, IV e V da
Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, que
dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto
do Ministério Público da União:
III – representar à autoridade competente pela
adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso
de poder;
IV – requisitar à autoridade competente para
instauração de inquérito policial sobre a omissão ou
fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial;
V – promover a ação penal por abuso de poder.
Vê-se, portanto, que tal atuação se dá, doravante, como obrigação, não mais em caráter facultativo,
pois o MP “deverá” atuar nas hipóteses mencionadas.
O caráter cogente do dispositivo reduz a possibilidade
de atuação ministerial seletiva, como vem ocorrendo
atualmente. Configura, pois, obediência ao princípio
constitucional do devido processo legal, assim como
garante o exercício dos direitos fundamentais, em especial o do contraditório e da ampla defesa, nos termos
da ponderação intransigente que faz, nesse sentido,
a insuspeita OAB.
Tivemos o cuidado de deixar expresso que referido acompanhamento se dará em caráter subsidiário, vez que entendemos ser a presidência, instauração e condução do procedimento para apuração de
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infrações penais exclusivo da autoridade policial em
relação ao MP.
Por compreendermos o cuidado das polícias federal e civis no tocante à terminologia “autoridade policial”, em relação à qual preferem “delegado de polícia”
para que não reste dúvida acerca de qual a autoridade
destinatária do comando constitucional ou legal, utilizamos a segunda expressão, ao lado de especificar a
atuação do oficial das Forças Armadas, da polícia militar ou do corpo de bombeiros, no âmbito do inquérito
policial militar, uma vez que esse procedimento, nas
instâncias referidas, estão sujeitos ao controle externo
exercido pelo MP.
Essa medida é necessária porque o controle externo da atividade policial, no tocante às apurações das
infrações penais comuns, abrange a polícia federal e
as polícias civis. No tocante ás infrações penais militares, abrange as Forças Armadas, representadas pelas
Forças Singulares (Marinha, Exército e Aeronáutica),
as polícias militares e, em muitos casos, os bombeiros militares, nas situações em que estes integram as
polícias militares.
Os mencionados oficiais atuam investigando os
crimes militares, a teor do disposto no próprio § 4º do
art. 144, estando sujeitos ao controle externo determinado pelo art. 129, inciso VII, regulamentado pela Lei
Complementar nº 75/1993, art. 117, inciso II.
Ao especificarmos agente político e agente público, pretendemos conferir maior abrangência à hipótese aventada. A expressão “agentes políticos” abrange
chefes dos Poderes, ministros e secretários de Estado,
parlamentares, magistrados e membros do próprio MP.
Já “agentes públicos”, ressalvado o conceito de agente
político, inclui os servidores públicos e os militares, na
forma da conceituação introduzida pela EC nº 18/1998.
Optamos pela expressão “atuar, em caráter subsidiário”, no tocante à competência do MP em relação
às investigações, de maneira a deixar claro que a apuração das infrações penais é atribuição privativa das
polícias, admitidas as exceções constitucionais e legais.
O caráter residual do acompanhamento, que poderia
ser chamado, também, de “complementar” ou “residual”, permite, porém, que o formato proposto induza os
membros do MP e os delegados de polícia a trabalharem juntos e não apartados ou cada qual procurando
fazer valer as idiossincrasias de cada instituição, numa
competição corporativa sem sentido. Visto que não se
pode raciocinar em termos de “integração”, o objetivo
desse acompanhamento é pacificar a relação entre as
instituições, para o bem da sociedade.
Com base em tal atuação, os atuais Centros de
Apoio Operacional Criminal (CAOCrim) e órgãos similares poderão continuar funcionando, estreitando os laços
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com os delegados. Estudos apontam que quando os
promotores atuam numa promotoria específica (entorpecentes, por exemplo), a relação com os delegados
da delegacia especializada congênere é muito melhor.
Então, o que falta é mais trabalho conjunto. Não mais
na forma de investigação concorrente, mediante instauração de procedimentos não previstos legalmente,
como os procedimentos investigatórios criminais (PIC)
e outros, criados por normas infralegais, mas no bojo
do inquérito policial presidido pelo delegado de polícia.
O acompanhamento mais efetivo, na forma de
“atuação” subsidiária, permitirá o exercício pleno da
competência ministerial inserida no inciso VIII da Constituição: “requisitar diligências investigatórias (...)” etc.,
em todas as situações previstas.
Incluímos a atuação subsidiária do MP nos crimes cometidos por organizações criminosas, uma vez
que, quase sempre tais organizações ramificam-se
pelos órgãos e entidades públicos, de forma que sua
capilaridade, na maioria dos casos, envolverá agentes
políticos ou agentes públicos durante sua atuação. Nem
sempre, contudo, tais agentes atuam ostensivamente, razão porque não se enquadrariam na hipótese de
crime cometido por agente político ou agente público.
A possibilidade de interferências nas investigações,
contudo, é circunstância relevante que legitima o MP
à mencionado atuação subsidiária durante a apuração
das infrações penais pertinentes.
Acreditamos que, desta forma, atendemos ao desiderato vislumbrado pelo Ministro Gilmar Mendes, do
STF, ao julgar o HC 84965, quando assim se manifestou:
No modelo atual, não entendo possível aceitar
que o Ministério Público substitua a atividade policial
incondicionalmente, devendo a atuação dar-se de forma subsidiária e em hipóteses específicas, a exemplo
do que já enfatizado pelo Min. Celso de Mello quando
do julgamento do HC 89.837/DF: “situações de lesão
ao patrimônio público, [...] excessos cometidos pelos
próprios agentes e organismos policiais, como tortura,
abuso de poder, violências arbitrárias, concussão ou
corrupção, ou, ainda, nos casos em que se verificar
uma intencional omissão da Polícia na apuração de determinados delitos ou se configurar o deliberado intuito
da própria corporação policial de frustrar, em função
da qualidade da vítima ou da condição do suspeito, a
adequada apuração de determinadas infrações penal”.
Estariam atendidos, assim, os casos de lesão ao
patrimônio público, nas hipóteses de lesão à Administração Pública, assim como as condutas criminosas no
exercício da função ou a título de exercê-las, quando
vinculadas ao agente político ou ao agente público (tortura, abuso de poder, violências arbitrárias, concussão,
corrupção, omissão, condescendência, pressão etc.).
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Finalmente, julgamos indispensável prever dispositivo transitório, no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT), para igualmente excepcionar eventuais procedimentos investigativos penais que o MP haja
realizado e concluído, de per si, até à data da publicação
da nova Emenda Constitucional ora em pauta, com o escopo de evitar prejuízos à persecução criminal em termos
de instrução probatória e prazos, inclusive prescricionais,
se reiniciadas as apurações na esfera policial.
Ressalvamos que a opção que fizemos, ao inserir
a atuação do MP durante a apuração da infração penal
conduzida pela autoridade policial (delegado de polícia
ou oficial militar), que a tenha instaurado ou a presida
por delegação, e o não acolhimento da possibilidade
de o próprio MP instaurar procedimento com essa finalidade, se deve a duas circunstâncias que reputamos da maior relevância, visando ao estrito respeito
aos direitos individuais e ao consectário princípio do
devido processo legal.
A primeira é a de que não há, propriamente, um
controle externo do MP, no tocante às suas incursões
na seara da investigação criminal, como sói ocorrer
com o da atividade policial lato sensu, que é por ele
exercida. Destarte, o próprio CNMP editou a Resolução nº 13, de 2 de outubro de 2006, com o objetivo de
regulamentar o art. 8º da Lei Complementar nº 75, de
20 de maio de 1993, que dispõe sobre a organização,
as atribuições e o estatuto do Ministério Público da
União, e o art. 26 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro
de 1993, que institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP) e dispõe sobre normas gerais
para a organização do Ministério Público dos Estados.
Referido art. 8º da LC nº 75/1993 faculta várias
medidas ao MP, “nos procedimentos de sua competência”, dentre os quais, “notificar testemunhas” (inciso I),
“realizar inspeções e diligências investigatórias” (inciso
V) e “expedir notificações e intimações necessárias aos
procedimentos e inquéritos que instaurar” (inciso VII).
Atentos a uma interpretação sistemática da Constituição, temos que a redação transcrita conduz à compreensão de que o procedimento ali referido é o inquérito
civil, disciplinado pela Lei nº 7.347, de 27 de julho de
1985. Esse procedimento pode gerar a ação civil pública,
a qual, similarmente às demais ações cuja promoção
cabe, privativamente ou não, ao MP, passam a constituir
procedimento judicial assim que instauradas.
Entretanto, a Resolução mencionada dispõe, expressamente, em seu art. 2º, que qualquer peça de informação pode ensejar a instauração, pelo MP, de “procedimento investigatório criminal” (inciso II), conhecido pela
sigla PIC, a contrário senso do disposto no art. 144, § 1º,
inciso I e § 4º, da Constituição, exorbitando das próprias
atribuições conferidas pela Lei de regência da instituição.
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A segunda circunstância a que nos referimos é
aquela, cuja ocorrência não é somente hipotética, de
haver uma apuração da polícia e outra, concorrente,
do MP. Dentre essas investigações, cotejadas entre si,
mesmo que se admitisse a possibilidade de investigação criminal plena por parte do MP, não existem critérios para se aquilatar da validez das provas colhidas,
da prestabilidade de cada caderno probatório para o
oferecimento da denúncia, nem como se daria eventual aproveitamento de conteúdos distintos, de um e
de outro. Resta, contudo, a insuspeita dedução de que
seria descartada a apuração policial. Essa situação, por
tudo indesejável, poria a perder a movimentação da
administração policial, em prejuízo de outros afazeres
que estão a sobrecarregar a demanda já reprimida.
Outra particularidade, que pretendemos, entretanto, delimitar mediante a redação sugerida no substitutivo, é a que não deixa ao alvedrio do MP a seleção dos casos a serem por ele investigados (agora,
acompanhados mediante atuação subsidiária ou complementados), mas traçam-se parâmetros seguros e
definidos quanto à sua atuação, tornando-a cogente
nos casos especificados.
Conclusão e voto
Por tudo aqui exposto, examinadas e sopesadas
as linhas de hermenêutica que afluíram a esta Comissão Especial, no salutar confronto de ideias e experiências, nosso voto é pela aprovação da PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37-A, DE 2011,
nos termos da EMENDA SUBSTITUTIVA anexa.
Sala da Comissão,
de
de 2012. –
Deputado Fábio Trad, Relator.
1º SUBSTITUTIVO À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 37-A, DE 2011
(Do Relator)
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privativamente às polícias federal e civis dos
Estados e do Distrito Federal, respectivamente,
ressalvadas as competências próprias:
I – das polícias do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados, das assembleias legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa
do Distrito Federal, nos termos dos arts. 51, IV,
52, XIII, 27, § 3º e 32, § 3º, respectivamente;
II – das Comissões Parlamentares de
Inquérito; e
III – dos Tribunais e do Ministério Público, em relação aos seus membros, conforme
previsto nas respectivas leis orgânicas.”
Art. 2º O art. 129 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido dos seguintes §§ 6º e 7º:
“Art. 129. ...............................................
...............................................................
§ 6º É facultado ao Ministério Público
complementar provas obtidas por órgãos não
policiais, com atribuições investigatórias definidas em lei e derivadas desta Constituição, bem
como na hipótese de infrações penais conexas
apuradas em inquérito civil, em qualquer dos
casos, desde que esteja provada a autoria.
§ 7º No exercício das funções institucionais dispostas nos incisos II e VI, o Ministério
Público deverá atuar, em caráter subsidiário,
na apuração das infrações penais conduzida pelo delegado de polícia, no âmbito do
inquérito policial, ou pelo oficial das Forças
Armadas, da polícia militar ou do corpo de
bombeiros militar, no âmbito do inquérito
policial militar, acerca de crime cometido no
exercício da função ou a pretexto de exercê-la, ou contra a Administração Pública, por
agente político ou agente público, bem como
aquele envolvendo organização criminosa,
assim definida em lei.”

Acrescenta o § 10 ao art. 144 e os §§
6º e 7º ao art. 129 da Constituição Federal
e o art. 98 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para definir a competência para a investigação criminal.

Art. 3º O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias é acrescido do art. 98, com a seguinte
redação:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O art. 144 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte § 10:

“Art. 98. Ficam ressalvados os procedimentos investigativos criminais realizados pelo
Ministério Público até a data de publicação da
Emenda Constitucional que acrescentou o §
10 ao art. 144 e os §§ 6º e 7º ao art. 129 da
Constituição Federal.”

“Art. 144. ...............................................
...............................................................
§ 10. A apuração das infrações penais de
que tratam os §§ 1º e 4º deste artigo incumbe

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão,
de
de 2012. –
Deputado Fábio Trad, Relator.
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PARECER REFORMULADO
Na reunião deliberativa da Comissão Especial, realizada no dia 21/11/2012, foi aprovado o Parecer do Relator,
com Substitutivo, ressalvado o destaque para votação em
separado do art. 2º, apresentado pelo Deputado Ronaldo
Fonseca. Submetido à votação, o artigo 2º foi rejeitado
e, em consequência, suprimido do texto do Substitutivo.
Dessa forma, apresentamos o presente parecer
reformulado, com o novo substitutivo.
Esclarecemos que procedemos à adaptação da
redação da ementa e do art. 3º, ora alterado para art.
2º, o qual introduz o art. 98 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Para efeito de coerência
com a exclusão do então art. 2º, que incluía os §§ 6º
e 7º ao art. 129, foi retirada a expressão “e os §§ 6º
e 7º ao art. 129” da redação da ementa e do art. 98
constante no Substitutivo original.
Sala da Comissão,
de
de 2012. –
Deputado FÁBIO TRAD, Relator.
2º SUBSTITUTIVO À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 37-A, DE 2011
(Do Relator)
Acrescenta o § 10 ao art. 144 da Constituição Federal e o art. 98 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para
definir a competência para a investigação
criminal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O art. 144 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte § 10:
“Art. 144. ...............................................
...............................................................
§ 10. A apuração das infrações penais de
que tratam os §§ 1º e 4º deste artigo incumbe
privativamente às polícias federal e civis dos
Estados e do Distrito Federal, respectivamente,
ressalvadas as competências próprias:
I – das polícias do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados, das assembleias legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa
do Distrito Federal, nos termos dos arts. 51, IV,
52, XIII, 27, § 3º e 32, § 3º, respectivamente;
II – das Comissões Parlamentares de
Inquérito; e
III – dos Tribunais e do Ministério Público, em relação aos seus membros, conforme
previsto nas respectivas leis orgânicas.”
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Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias é acrescido do art. 98, com a seguinte
redação:
“Art. 98. Ficam ressalvados os procedimentos investigativos criminais realizados pelo
Ministério Público até a data de publicação da
Emenda Constitucional que acrescentou o §
10 ao art. 144 da Constituição Federal.”
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão,
de
de 2012. –
Deputado Fábio Trad, Relator.
III – Parecer da Comissão
A 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”,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra os
votos dos Deputados Lourival Mendes e Alessandro
Molon, pela aprovação desta, com substitutivo, nos termos do parecer do Relator, Deputado Fabio Trad, que,
após a apreciação do destaque, apresentou parecer
reformulado. Os Deputados Alessandro Molon e Vieira
da Cunha apresentaram voto em separado.
Foi rejeitado o art. 2º do Substitutivo, objeto do
destaque nº 2, do Deputado Ronaldo Fonseca. O destaque nº 1 foi devolvido ao autor, Deputado Cândido
Vaccarezza, nos termos regimentais.
Participaram da votação os Senhores Deputados:
Arnaldo Faria de Sá – Presidente, Fabio Trad, Relator;
Alessandro Molon, Arthur Oliveira Maia, Eliene Lima,
Eliseu Padilha, Francisco Araújo, João Campos, Lourival Mendes, Reinaldo Azambuja, Ricardo Izar, Acelino
Popó, Bernardo Santana de Vasconcellos, Edio Lopes,
Fernando Francischini e Vilson Covatti.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Presidente.
VOTO EM SEPARADO
DEPUTADO VIEIRA DA CUNHA
I – Relatório
De autoria do nobre Deputado Lourival Mendes e
outros 206 Deputados, a Proposta de Emenda Constitucional nº 37, de 2011, visa a acrescentar o § 10 ao
artigo 144 da Constituição Federal. Sua intenção é dar
fim à controvérsia envolvendo a legalidade, ou não, da
investigação criminal conduzida exclusivamente pelo
Ministério Público, reconhecendo exclusividade investigatória criminal às Polícias Civis e Federal.
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Por seu turno, após regular tramitação regimental,
o Senhor Relator, Deputado Fábio Trad, apresentou
Emenda Substitutiva, direcionando seu voto no sentido da sua aprovação. Nela, procurou-se chegar a um
caminho intermediário, reconhecendo, pontualmente,
situações onde o Ministério Público poderia conduzir
sua investigação criminal de forma autônoma (nos
crimes praticados por seus membros) ou, então, de
forma complementar, nos casos que prevê.
É o breve relato.
II – Análise do Projeto
A Proposta de Emenda à Constituição nº 37-A,
de 2011, apresentada originalmente, centra sua argumentação na falta de regras claras para a investigação
criminal presidida pelo Ministério Público e ausência
de preparo técnico dos seus membros para investigar
em âmbito criminal.
Já no que diz respeito à Emenda Substitutiva
apresentada pelo nobre Deputado Fábio Trad, houve a
referência em seu relatório – embora não acolhida por
ele – de outros argumentos de ordem técnica, motivadores da mesma impossibilidade de os membros do
Ministério Público investigarem criminalmente.
Assim posta a forma como se apresenta a questão, nosso voto vai no sentido contrário a ambas as
alternativas que se fazem presentes, seja em sua versão originalmente apresentada pelo Deputado Lourival
Mendes, seja pela emenda apresentada pelo Deputado Fábio Trad. E, para bem deixar clara nossa visão
sobre os diversos argumentos invocados, passaremos
a pontualmente refutar cada um deles.
Ausência de Regras na Investigação Criminal
do Ministério Público
A preocupação inicial, apresentada pelo Deputado
Lourival Mendes, foi no sentido de quebra do princípio
do devido processo legal, com a ausência de regras
claras para as investigações criminais presididas pelo
Ministério Público.
Data maxima venia, a necessidade de normatizar
sua própria investigação criminal foi objeto de atenção
do próprio Ministério Público, que, por seu Conselho
Nacional (CNMP), disciplinou-a por meio da Resolução nº 13, de 2 de outubro de 2006. Nela, previu-se
não só seus prazos para tramitação, senão também as
garantias asseguradas aos investigados. E, em ambos
os casos, nenhuma distinção se fez em relação às garantias já asseguradas aos cidadãos investigados em
sede de inquérito policial.
Por outro lado, mesmo que se combata a iniciativa
de o CNMP haver regulado administrativamente a investigação criminal do Ministério Público, ainda assim não
há qualquer prejuízo aos cidadãos por ele investigados,

Sexta-feira 07

42833

caso essa instituição venha a seguir as mesmas regras
aplicáveis à polícia judiciária. Expliquemos melhor.
A investigação criminal do Ministério Público só
passou a ocupar os espaços na academia, nos Tribunais e no meio legislativo em razão de essa instituição
haver passado a apurar toda e qualquer prática delitiva. E por que assim dizemos? Porque a investigação
criminal presidida pelo Ministério Público sempre foi
uma realidade quando uma infração penal houvesse
sido praticada por um de seus membros. Em outras
palavras, é prerrogativa dos membros do Ministério Público Nacional ser investigado interna corporis, sempre
que ele se envolva na prática de uma infração penal.
Diante disso, pergunta-se: há alguma norma especial que discipline a forma como essa investigação
criminal deverá ser realizada? A resposta é não.
A investigação criminal, em casos como esse,
seguirá as mesmas regras estampadas no Código de
Processo Penal, e que permitem ou limitam a atividade policial. E, alguma vez, houve algum prejuízo ou
desrespeito ao princípio do devido processo legal, em
relação aos investigados interna corporis, pelo fato de
o Ministério Público seguir as mesmas regras aplicáveis à polícia judiciária para investigá-los em âmbito
criminal? Igualmente, não.
Nesse sentido, lembramos a lição deixada por
Mauro Fonseca Andrade:
“A investigação ministerial é uma realidade em nosso país, tanto naquelas hipóteses em
que a legitimidade do Ministério Público decorre
expressamente de lei, como nos casos em que
ela é buscada através da interpretação de textos
legais. E, ao assim proceder, o Ministério Público vem se valendo das mesmas restrições e dos
mesmos meios de investigação aplicáveis à polícia judiciária, estejam eles presentes no Código
de Processo Penal, ou então em leis esparsas,
como, p. ex., as leis que regulam a interceptação
telefônica, a ação controlada e os agentes infiltrados. Agindo dessa forma, o Ministério Público
evita que se invoque a ocorrência de algum prejuízo ao investigado, por não receber ele qualquer
tratamento diferenciado, em relação ao que receberia caso fosse investigado pela polícia judiciária.
Se o Código de Processo Penal vem de
longa norteando a investigação ministerial, então seria mesmo necessária sua regulamentação, que tanto pode ser através de lei própria,
como através de sua inserção naquele mesmo
código? Nos parece que a resposta deve ser
positiva” (ANDRADE, Mauro Fonseca. Ministério Público e sua Investigação Criminal. 2ª
ed. Curitiba: Juruá, 2006, p. 250).
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Com isso, o que queremos deixar claro é que,
mesmo que se refute o regramento exposto na Resolução CNMP nº 13, de 2 de outubro de 2006, as investigações criminais presididas pelo Ministério Público
Nacional vêm seguindo, como mínimo, as mesmas
regras aplicáveis à polícia judiciária. Assim, nenhum
direito ou garantia são sonegados aos cidadãos envolvidos naquela apuração, caindo por terra, dessa forma,
o argumento que vai em sentido contrário.
Falta de Preparo dos Membros do Ministério
Público para Investigar
A alegada ausência de preparo técnico, atribuída
aos agentes do Ministério Público, para investigarem
em âmbito criminal, em nossa forma de ver, igualmente não se sustenta.
A atividade investigatória do Ministério Público
é uma realidade, no direito brasileiro, desde a década
de oitenta do século passado, quando da promulgação
da Lei da Ação Civil Pública. Nessa ocasião, a essa
instituição foi concedido o inquérito civil para servir de
instrumento de base justamente à ação civil pública.
Desde essa época – e lá se vão quase 30 anos
–, o Ministério Público Nacional tem se aperfeiçoado
nas técnicas de apuração, firmando convênios que lhe
possibilitam, inclusive, a utilização de satélites para as
investigações que preside nessa seara.
O questionamento que se poderia fazer, quanto a
isso, é que tal investigação em muito destoaria daquela
de cunho criminal, em razão das diferenças próprias
que separam o ilícito civil do ilícito penal. Contudo,
novamente a generalização nos parece equivocada.
Ninguém desconhece que o Ministério Público
pode prescindir do inquérito policial à hora de ajuizar a ação penal. Por essa razão, toda vez que essa
instituição instaura inquérito civil para a apuração de
algum ilícito não-penal, invariavelmente, aquele caderno apuratório civil também serve como justificador do
ajuizamento da ação penal pública.
Se assim o é, o Ministério Público já vem demonstrando que possui qualificação suficiente para
investigar também em âmbito criminal, pois, em relação ao inquérito policial, o inquérito civil somente não
pode contar com um instrumento para lhe auxiliar nos
trabalhos de apuração, qual seja, a interceptação telefônica. Todos os demais instrumentos já são de uso
cotidiano e corriqueiro por parte do Ministério Público,
quando de suas investigações civis, o que demonstra
que não seria ele mais ou menos diligente em suas
apurações, em razão, simploriamente, dos temas – de
ordem civil ou penal – que merecessem sua atenção.
Teoria dos Poderes Implícitos
A Teoria dos Poderes Implícitos vem sendo a pedra
de toque de, praticamente, todas as decisões proferidas
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pelo STF, quando do reconhecimento da constitucionalidade
da investigação criminal presidida pelo Ministério Público.
De acordo com acórdão da Suprema Corte Americana que, em 1819, criou a Teoria dos Poderes Implícitos, cabe à Constituição estipular os deveres de
cada ente estatal. Além disso, para a execução desses deveres, essa mesma Constituição também deve
indicar os meios que serão utilizados para que cada
ente possa cumprir com o dever que lhe foi imposto.
Mas, no caso de esses meios não serem suficientes
para o cumprimento do dever constitucionalmente imposto, abre-se, aí, a possibilidade de esse ente buscar
um segundo meio – este, então, implícito – para poder
cumprir com aquele dever (Mc Culloch v. Maryland. In:
BUTTÀ, Giuseppe. John Marshall. ‘Judicial Review’ e
Stato Federale. Ob. cit., p. 83-115).
É por isso que a previsão do inquérito policial,
junto à Constituição Federal, não tem o poder barrar
a aplicabilidade dessa teoria no direito brasileiro. Ao
contrário, é a existência do inquérito policial que possibilita sua manifestação e acolhida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Nesse sentido, novamente invocamos a lição de
Mauro Fonseca Andrade:
“o que faz a implied powers é autorizar a utilização de um segundo meio – este sim não-legislado e,
portanto, implícito –, em razão de o primeiro não satisfazer às exigências e necessidades de quem será
o seu destinatário. Logo, se aplicarmos seus termos
à nossa realidade nacional, jamais a previsão constitucional de um único meio posto à disposição do
Ministério Público – qual seja, a investigação realizada pela polícia judiciária, materializada através do
inquérito policial – poderia ser obstáculo à aplicação
da implied powers, já que ela autoriza a existência de
uma segunda via para que o acusador público possa
“promover, privativamente, a ação penal pública, na
forma da lei”. Dito de outro modo, a implied powers
necessita que a investigação policial esteja prevista
constitucionalmente para que ela própria – a Teoria
dos Poderes Implícitos – possa existir, o que torna o
inquérito policial, por conseqüência, em um fator desencadeante de sua existência, e não um empecilho
à aplicabilidade dessa teoria” (Ob. cit., p. 180)
Não fosse isso suficiente, acrescente-se que não
cabe a nós, Poder Legislativo, dizer que a Teoria dos Poderes Implícitos não se aplica para justificar a investigação
criminal do Ministério Público. Isso porque o recado que
o Parlamento estaria dando ao Supremo Tribunal Federal
é que ele vem, de forma sistemática, equivocando-se no
exercício de seu mister mais importante, qual seja, o de
ser o intérprete último da Constituição Federal.
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Quebra da Imparcialidade do Titular da Ação
Penal
Outro argumento de ordem técnica, invocado
para impedir que o Ministério Público possa investigar
criminalmente de forma autônoma, é a quebra de sua
imparcialidade.
Por muito tempo, a doutrina nacional e estrangeira
estendeu o princípio da imparcialidade – de aplicação
inicial exclusiva à magistratura – também ao Ministério Público. Contudo, entre as décadas de cinquenta
e sessenta do século passado, a doutrina internacional passou a se debruçar sobre essa vinculação do
Ministério Público ao princípio da imparcialidade, pois
não se achava resposta à seguinte indagação: como
uma instituição, que foi construída para ser parte no
processo, poderia ser imparcial?
A resposta a que se chegou foi de que o Ministério Público não era uma instituição abrangida pelo
princípio da imparcialidade, justamente pelo fato de
ser parte no processo penal. Estaria ele vinculado, isso
sim, aos princípios da impessoalidade e legalidade,
mas não ao princípio da imparcialidade.
De lá para cá, praticamente todos os países que
influenciam nosso direito adotaram essa mesma posição, o que os possibilitou, aliás, a erigirem o Ministério Público como condutor da investigação criminal.
Assim ocorreu, a título de exemplo, com a Alemanha
(1975), Portugal (1988), Itália (1989) e, recentemente, com a Espanha, que está, neste exato momento,
discutindo o projeto de nova Ley de Enjuiciamiento
Criminal – correspondente ao nosso CPP –, onde há
a proposição de que o Ministério Público substitua a
figura do tradicional juiz-instrutor.
Em âmbito nacional, foi justamente o afastamento
do princípio da imparcialidade em relação ao Ministério
Público que permitiu a concessão, por parte do próprio
Congresso Nacional, de legitimidade investigatória àquela
instituição. A primeira delas foi o inquérito civil, previsto na
Lei da Ação Civil Pública. A segunda foi a prerrogativa,
prevista nas leis orgânicas do Ministério Público dos Estados, da União e do Distrito Federal e Territórios, de os
seus membros somente serem investigados criminalmente
interna corporis, situação que nunca foi objeto de resistência corporativa por parte das Polícias Civis e Federal.
Recentemente, em duas outras oportunidades,
ficou patente que o Ministério Público é parte no processo penal, o que levaria à exclusão daquele princípio
na atuação dessa instituição.
A primeira delas ocorreu no julgamento, por parte do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, do habeas corpus
87.926-8, em julgamento que teve decisão unânime, por
parte daquela Corte, em 20-02-2008. Nele, decidiu-se que
o Ministério Público é parte também em sede de segundo
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grau. Ou seja, se ele é parte no processo penal, não lhe
é possível atribuir a incidência do principio da imparcialidade, que restaria circunscrito à magistratura judicante.
A segunda delas ocorreu mais recentemente,
quando da tramitação do Projeto de Lei do Senado
nº 156, de 2009, atinente ao novo CPP. Na ocasião, o
Senador Flexa Ribeiro propôs a criação do Ministério
Público de Garantias, a fim de que, assim como à figura do Juiz de Garantias, tivesse sua imparcialidade
preservada (Emenda nº 29). No entanto, a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania daquela Casa Legislativa corretamente afastou os argumentos daquela
emenda, sob a seguinte justificativa:
“Por sua vez, a Emenda nº 29 não faz
sentido em nossa avaliação. É que o Ministério
Público não tem o compromisso de imparcialidade próprio da autoridade judicial. Ao contrário, o Ministério Público é parcial, no sentido de que é parte no processo penal. Assim,
seria exagero estender ao Ministério Público
a mesma regra de impedimento prevista para
a autoridade que desempenhou as funções de
juiz das garantias” (grifos nossos).
III – Solução Normativa
Se não vislumbramos a possibilidade de
sobrevivência de nenhum dos argumentos que
frequentemente são utilizados para inquinar de
ilegalidade ou inconstitucionalidade a investigação criminal autônoma do Ministério Público,
resta-nos, agora, melhor expor nossas razões
de não aderência à Emenda Substitutiva de
autoria do Deputado Fábio Trad.
Embora reconhecidamente haja tentado encontrar uma solução conciliatória para
a questão envolvendo a investigação criminal
do Ministério Público, o impedimento, em nível constitucional, de que ela venha a ocorrer
esbarra nas reiteradas decisões já proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal, em especial,
quando da invocação da Teoria dos Poderes
Implícitos. Expliquemos melhor.
Bem sabemos que ao Ministério Público
se reconhece o poder investigatório criminal em
razão da invocação daquela teoria. Mais que isso,
sabemos que essa teoria, como já visto, só tem
incidência a partir da presença de um só meio
– leia-se, o inquérito policial – que não se mostra apto a possibilitar que o Parquet ajuíze suas
ações penais. Se assim o é, então, por via de
consequência, a presente PEC estará, isso sim,
reforçando a incidência da Teoria dos Poderes
Implícitos, ao invés de impedir que a investigação
criminal do Ministério Público siga existindo. Ou
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seja, em âmbito judicial, ela irá justamente em
sentido contrário ao que se propôs.
Não fosse isso suficiente, entendemos
que a proposição de redação ao § 10 do artigo 144 da Constituição Federal, sugerida pelo
Deputado Fábio Trad, diz mais do que deveria.
Em termos simples, assim se apresenta
redigida aquela proposição:
“§ 10. A apuração das infrações penais de
que tratam os §§ 1º e 4º deste artigo incumbe
privativamente às polícias federal e civis dos
Estados e do Distrito Federal, respectivamente,
ressalvadas as competências próprias:
“I – das polícias do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados, das assembleias legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa
do Distrito Federal, nos termos dos arts. 51, IV,
52, XIII, 27, § 3º e 32, § 3º, respectivamente;
“II – das Comissões Parlamentares de
Inquérito; e
“III – dos Tribunais e do Ministério Público, conforme previsto nas respectivas leis
orgânicas”.
Ora, ninguém menos que a própria emenda apresentada pelo Deputado Fábio Trad prevê, como nova redação ao § 6º do artigo 129
da Constituição Federal. E nela, ao Ministério
Público é reconhecido o poder investigatório,
ainda que de cunho complementar, em clara
exceção não prevista no inciso III do § 10 do
artigo 144 do mesmo diploma legal.
Assim, soa-nos equivocada a imposição
da limitação naquele inciso aposta, quando
estabelece que a investigação criminal do Ministério Público somente poderá ocorrer “conforme previsto nas respectivas leis orgânicas”.
Idêntico raciocínio se aplica à investigação criminal presidida pelo Poder Judiciário, mencionada no
mesmo inciso.
Segundo entendemos, o poder investigatório criminal, por parte do Poder Judiciário, não se restringe à
hipótese prevista em sua lei orgânica, qual seja, a de
investigação criminal interna corporis de seus membros
(LOMAN, art. 33, § único). Em verdade, em ao menos
outra situação o Poder Judiciário possui legitimidade
investigatória, e sob o mesmo argumento que motivou
a ressalva contida no inciso I do § 10 ora sugerido. Em
outras palavras, ninguém menos que o próprio Supremo Tribunal Federal possui poder de polícia para investigar os crimes praticados nas suas dependências.
Para que não reste qualquer dúvida quanto a
isso, assim diz o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
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“Artigo 42. O Presidente responde pela
polícia do Tribunal. No exercício dessa atribuição pode requisitar o auxílio de outras autoridades, quando necessário.
“Artigo 43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o
Presidente instaurará inquérito, se envolver
autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição,
ou delegará esta atribuição a outro Ministro.
“§ 1º. Nos demais casos, o Presidente
poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente.
“§ 2. O Ministro incumbido do inquérito
designará escrivão dentre os servidores do
Tribunal.
“Artigo 44. A polícia das sessões e das
audiências compete ao seu Presidente.
“Artigo 45. Os inquéritos administrativos serão realizados consoante as normas
próprias”.
Em outros termos, caso se aprove a redação proposta ao inciso III citado, outra vez ficará demonstrado
que se está usando de dois pesos e duas medidas à
hora de tratar do tema investigação criminal: em relação às Casas Legislativas, elas estariam permitidas, ao
passo que, em situação idêntica, estar-se-á proibindo
aquela hoje permitida à nossa Corte Constitucional.
Por motivo diverso, mas também por razões técnicas, igualmente sem sentido a limitação presente na
redação proposta ao § 6º do artigo 129 da Constituição
Federal. Diz ele:
“É facultado ao Ministério Público complementar provas obtidas por órgãos não policiais,
com atribuições investigatórias definidas em lei
e derivadas desta Constituição, bem como na
hipótese de infrações penais conexas apuradas
em inquérito civil, em qualquer dos casos, de
casos, desde que esteja provada a autoria”.
Ora, se a autoria já se encontra demonstrada,
pouco restaria ao Ministério Público apurar, visto que,
de regra, quando a autoria está provada, também o
está a materialidade da infração penal. E, se ambas
estiverem presentes, nada mais há a investigar, podendo o Ministério Público, desde logo, ajuizar sua ação
penal. Ou seja, a redação apresentada ao § 6º, acima
reproduzida, carece de lógica e aplicabilidade prática,
razão pela qual nossa posição é por sua revisão em
relação ao texto sugerido.
Ainda, restringir o poder de complementação investigatória, por parte do Ministério Público, apresenta-se como grave retrocesso em relação à legislação
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processual atualmente em vigor, em especial, no que
diz respeito ao Código de Processo Penal. Seu artigo
47, desde a entrada em vigor daquele diploma legal,
autoriza essa complementação investigatória por parte
do Ministério Público.
Em termos concretos, diz a norma:
“Artigo 47. Se o Ministério Público julgar
necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos
de convicção, deverá requisitá-los, diretamente,
de quaisquer autoridades ou funcionários que
devam ou possam fornecê-los”.
Essa complementação, ao longo de todas essas décadas de sua existência, jamais foi objeto de
qualquer controvérsia jurídica ou repulsa por parte da
polícia judiciária. Portanto, não vemos razão plausível
para que o poder de investigação complementar, por
parte do Ministério Público, só se dê em investigações
criminais realizadas por autoridades não policiais.
Por essa soma de motivos, parece-nos que as investigações criminais autônomas do Ministério Público
e do Poder Judiciário merecem referência expressa no
texto constitucional, mas não no sentido limitativo até
aqui presente nas redações da Proposta de Emenda
Constitucional nº 37-A, de 2011. Seguir no caminho
até o presente momento alinhavado pelos Deputados
proponentes seria, aí sim, ferir de morte a Constituição
Federal, em razão da exegese que vem tal tema recebendo por parte de seu último intérprete, qual seja, o
Supremo Tribunal Federal.
Conclusão e Voto
Por tudo o que já se analisou e se disse ao longo
da presente exposição, nosso voto é pela aprovação
da PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
37-A, DE 2011, nos termos da EMENDA SUBSTITUTIVA que segue em anexo.
Sala da Comissão, 20 de junho de 2012. –
Deputado Vieira da Cunha, PDT – RS.
EMENDA SUBSTITUTIVA A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 37, DE 2011
(Do Sr. Dep. Vieira da Cunha)
Acrescenta o § 10 ao art. 144 e os §§ 6º
e 7º ao art. 129 da Constituição Federal e o
art. 98 ao Ato das Disposições Constituci
onais Transitórias, para definir a competên
cia para a investigação criminal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
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Art. 1º O art. 144 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte § 10:
“Art. 144 (...)
...............................................................
§ 10. A apuração das infrações penais de
que tratam os §§ 1º e 4º deste artigo incumbe
às polícias federal e civis dos Estados e do
Distrito Federal, respectivamente, ressalvadas
as competências próprias:
I – das polícias do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados, das assembleias legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa
do Distrito Federal, nos termos dos arts. 51, IV,
52, XIII, 27, § 3º e 32, § 3º, respectivamente;
II – das Comissões Parlamentares de
Inquérito; e
III – dos Tribunais e do Ministério
Público.”(NR)
Art. 2º O art. 129 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 129. (...)
...............................................................
§6º. É facultado ao Ministério Público
complementar provas obtidas por órgãos com
atribuições investigatórias definidas em lei e
derivadas desta Constituição, bem como na
hipótese de infrações penais conexas apuradas em inquérito civil.
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 20 de junho de 2012. –
Deputado Vieira da Cunha, PDT.
VOTO EM SEPARADO
DEPUTADO ALESSANDRO MOLON
I – Relatório
Trata-se de Proposta de Emenda à Constituição
de nº 37 de 2011, apresentada em 08.06.2011 pelo
Deputado Lourival Mendes e outros 206 Deputados,
com intuito de incluir o parágrafo 10º ao art. 144 da
Lei Fundamental, limitando a investigação criminal, de
modo a torna-la exclusiva das polícias federal e civil.
Foram realizadas audiências públicas, que contaram com a participação importante de Associações
e Institutos ligados à questão. Abordando e confrontando as teses apresentadas, o Deputado Fábio Trad
apresentou Emenda Substitutiva, buscando, segundo
o Parlamentar, uma “solução normativa”, reconhecendo hipóteses nas quais caberia ao Ministério Público
a investigação Criminal.
É o relatório.
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II – DA ANÁLISE DO PROJETO
A proposta de emenda em apreço consagra a
privatividade das polícias para o exercício da investigação criminal, afastando, com isso, a atribuição de
outros órgãos. A proposta, diga-se de passagem, é
complexa e polêmica, pois altera atribuições consagradas, como a dos tribunais para a investigação de
crimes ocorridos em suas dependências, assim como o
Ministério Público, que tem executado operações pelo
país afora, especialmente focadas no crime organizado e na corrupção.
Pelo que se verifica dos resultados das audiências públicas, cujos trechos vão transcritos na Ementa
Substitutiva apresentada pelo Deputado Fábio Trad, as
discussões, em grande maioria, têm-se preocupado
com a defesa de teses institucionais, com prerrogativas de funções, com reconhecimento de autonomias
e “desvinculações” subordinativas.
No entanto, concessa venia aos que pensam de
modo diverso, entendo que não se trata de quem detém a titularidade de determinado ato. Esquecem-se
as instituições que estão todas vinculadas ao princípio
da obrigatoriedade. Ministério Público e Autoridade
Policial devem direcionar esforços para que elementos necessários à persecução penal sejam coligidos.
Vale dizer, também, que a Autoridade Policial quando
recebe requisição de diligências do Órgão Ministerial,
não a atende por subordinação hierárquica, mas sim,
e disso não se tem dúvida, pela vocação, também, a
agremiar elementos necessários à propositura da pertinente ação penal.
Claro, não há razão para ambos trabalhem, em
duplicidade, na apuração das mesmas infrações penais, porém limitar a investigação ao âmbito da Autoridade Policial poderá, ao revés, representar a falência,
a ineficácia do direito penal, que já demonstra sinal de
fraqueza na execução da pena, mas que, caso assim
se aprove a PEC em exame, atingirá a pretensão punitiva em sua origem, com o abarrotamento das Delegacias de Polícia, com a seletividade investigativa,
com a impossibilidade de o Ministério Público adotar
posturas eficazes, etc.
Por tais motivos é que, embora pertinentes as
proposições ventiladas com a Proposta de Emenda à
Constituição nº 37 de 2011, pelo que se concorda com
a inclusão do referido parágrafo, mantendo-se hígida a
ideia de privatividade da investigação, acrescentam-se,
porém, algumas ressalvas, na mesma linha de pensamento do Deputado Fábio Trad, especialmente para que
demais regras constitucionais sejam compatibilizadas.
Veja-se que a exclusão objetiva, indistinta da faculdade investigativa do Ministério Público represen-
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ta verdadeiro retrocesso constitucional – Princípio da
Vedação de Retrocesso – explico.
Não é demais lembrar que a ordem constitucional vem amadurecendo de modo a não deixar que se
criem “superpoderes” em relação aos órgãos que compõem o Estado Democrático de Direito. Bom e recente
exemplo diz respeito criação do Conselho Nacional de
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público.
É salutar o controle, a intervenção e a fiscalização
externa, para que orientações internas, fruto de uma
visão corporativista, não orientem o caminho trilhado
pela administração.
Aliás, lembrando-se do CNMP é que se afastam
as teses despretensiosas no sentido de que o Ministério Público quando exerce a atividade investigativa a
faz sem qualquer controle ou fiscalização. Ao Conselho Nacional do Ministério Público compete o controle
da atuação administrativa e financeira do Ministério
Público e do cumprimento dos deveres funcionais de
seus membros.
Além do mais, com já salientado, a privatividade
da investigação por parte da Autoridade Policial poderá
resultar na falência do direito penal, o qual, como se
sabe, amarga o rótulo de ineficaz em relação à execução da pena.
Não é novidade o aumento da criminalidade,
tampouco os parcos recursos da Autoridade Policial
e, por isso, conceder o monopólio da investigação às
policias federal e civis certamente conduzirá impossibilidade de investigação eficaz e, via de consequência,
ao reconhecimento na perda da pretensão de punição
por parte do Estado.
Como bem salientou o Sr. Luis Antônio de A.
Boundes, representante da Federação Nacional dos
Policiais federais (Fenaped), na 2ª Audiência Público,
que se manifestou contrário à PEC, “em atenção à
estrutura interna da polícia federal e aos dados sobre
a eficácia do inquérito polical no Brasil, constantes de
livro que ofertou à Comissão, com baixos indicadores
de solução de homicídios em diversas metrópoles, que,
a seu ver, evidenciam a ineficácia do instrumento, e desautorizam que lhe seja conferida exclusividade”. [pag.
14 da Ementa Substitutiva do Deputado Fábio Trad]
Chancelar tal hipótese configuraria, em última
análise, corroborar com a proteção deficiente do Estado, vedação que se extrai do Princípio da Proporcionalidade, em sua dupla face.
Por outro lado, não se trata de “medir forças” ou
ainda analisar quem irá produzir a melhor prova, mas
sim agremiar às investigações elementos de autoria
e de prova da materialidade, de modo a subsidiar a
persecução penal. Ademais, os elementos colhidos na
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fase investigativa são apenas informativos, daí porque
equivocas as discussões quanta à “escolha” da prova.
Também, caso seja concebida a exclusividade das
investigações à Autoridade Policial, de nada adiantará ao Ministério Público a atribuição constitucional de
realizar o controle externo da atividade policial, pois,
ainda que se apontem irregularidades, omissões ou
ilícitos penais, nada poderá fazer, pois sua atuação
estará restrita a confecção de um caderno policial que
aponte indícios de autoria e prova da materialidade.
III – Da Presente Proposta
A presente proposta pretende conciliar a boa iniciativa da proposta de substitutivo, de autoria do ilustre
Dep. Fábio Trad, com a necessidade de preservar uma
“válvula de escape” dentro do sistema de investigação,
como forma de suprir deficiências enfrentadas pelos
aparatos policiais, especialmente com relação ao crime
organizado, garantindo maior eficácia, além de maior
harmonia no sistema.
Nesse sentido, vai preservada a “espinha dorsal”
do projeto do nobre relator, mantendo-se a privatividade da investigação da polícia e limitando a investigação do Ministério Público e dos Tribunais às hipóteses
previstas em lei (art. 144, § 10, III). Tal alteração se faz
necessária, já que a competência investigatória do
Ministério Público e dos Tribunais não se limita aos
casos de crimes praticados por seus membros, como
proposto pelo nobre relator.
Repare-se, a propósito, o que dispõe o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, permitindo a
instauração de inquérito pelo próprio Presidente em
relação a crimes ocorridos na sede ou dependência do
Tribunal (art. 43). Por sua vez, a expressão “na forma
da lei”, ora inserida, visa a impedir que a investigação
por esses órgãos não policiais seja realizada de forma discricionária.
A fim de estabelecer constitucionalmente os parâmetros da investigação do Ministério Público, buscando a referida harmonia e completude, fica claramente
estabelecido seu caráter complementar e supletivo,
restando limitada aos crimes cometidos por agente
político ou público, praticados no exercício de suas
funções ou a pretexto de exercê-las, bem como organização criminosa e na hipótese de infrações penais
conexas apuradas em inquérito civil. Nesse sentido,
acompanho a conclusão do Ilustre Deputado Fábio
Frad, verbis:
“Incluímos a atuação subsidiária do MP
nos crimes cometidos por organizações criminosas, uma vez que, quase sempre tais organizações ramificam-se pelos órgãos e entidades
públicos, de forma que sua capilaridade, na
maioria dos casos, envolverá agentes políticos
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ou agentes públicos durante sua atuação. Nem
sempre, contudo, tais agentes atuam ostensivamente, razão porque não se enquadrariam
nas hipóteses de crime cometido por agente
político ou agente público. A possibilidade de
interferência nas investigações, contudo, é
circunstância relevante que legitima o MP à
mencionada atuação subsidiária durante a
apuração das infrações penais pertinentes”.
Divirjo, nesse aspecto, tão somente, quanto ao
capítulo em que deve estar inserido o texto, por entender mais adequada a inclusão destes limites no §10
do artigo 144 da Constituição, uma vez que esse dispositivo visa, justamente, regulamentar a competência
para a apuração das infrações penais.
Além disso, é certo que o poder de apresentar
emendas submete-se limites constitucionais, legais e
regimentais, entre eles o quanto dispõe o artigo 100§3º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
e o art. 60-I da Constituição, devendo o texto da proposição ater-se a quanto esteja objetivamente declarado
na ementa, na espécie, a reforma apenas do artigo
144-§10 da Constituição.
A solução aventada, que permite a investigação
dirigida por outros órgãos, embora centrada na polícia,
constitui a tendência moderna, adotada por diversos
outros países que aprimoraram suas práticas de combate à criminalidade, como Portugal, Espanha, Itália,
etc. Com efeito, movimento contrário, no Brasil, representaria verdadeiro retrocesso frente à ordem jurídica
internacional.
É bem de ver que a presente proposta busca, ainda, conciliar a disciplina constitucional com diplomas
internacionais já consagrados e internalizados pelo sistema constitucional brasileiro, no afã de compatibilizar
o regramento proposto com os compromissos firmados
internacionalmente pelo país. Merece destaque, neste
sentido, o disposto na Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, Decreto nº
5.015, de 12 de março de 2004, cujo objetivo consiste
em promover a cooperação para prevenir e combater
mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional, que permite o estabelecimento de “órgãos mistos de investigação”, ou seja, compostos não apenas
por organismos policiais (art. 19).
Outrossim, o modelo investigatório a cargo do
Ministério Público é também adotado pelo Tribunal
Penal Internacional, conforme art. 15º do Estatuto de
Roma, de 1998, ratificado internamente pelo Decreto
nº 2/2002, não se podendo criar, no Brasil, modelo dissonante do praticado na Corte Internacional.
Por fim, faz-se necessária a ressalva quanto à
validade de eventuais procedimentos investigatórios
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em curso, bem como dos processos que tiveram a instauração com base em investigações titularizadas pelo
Ministério Público, a fim de que se evitem prejuízos, bem
como arguições de nulidades decorrentes da aplicação
retroativa das alterações constitucionais ora propostas.
IV – CONCLUSÃO E VOTO
Por toda a análise e exposição feita ao longo da
presente exposição, nosso voto é pela aprovação da
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37A, DE 2011, nos termos do SUBSTITUTIVO a seguir.
Sala da Comissão, de novembro de 2012. –
Deputado Alessandro Molon.
EMENDA SUBSTITUTIVA À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 37-A, DE 2011
(Do Deputado Alessandro Molon)
Acrescenta o §10 ao art. 144 da Constituição Federal e o art. 98 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para
definir a competência para a investigação
criminal.
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do §3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O art. 144 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte §10:
‘‘Art. 144. ...............................................
...............................................................
§10. A apuração das infrações penais de
que tratam os §§1º e 4º deste artigo, incumbe
privativamente às polícias federal e civis dos
Estados e do Distrito Federal, respectivamente,
ressalvadas as competências próprias:
I – das polícias do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados, das assembleias legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos dos. Arts.
51,IV, 52,XIII, 27,§3º e 32,§3º, respectivamente;
II – das Comissões Parlamentares de
Inquérito;
III – dos Tribunais, na forma da lei;
IV – do Ministério Público, na forma da
lei, atentos aos seguintes limites:
a) é facultado ao Ministério Público complementar a investigação policial ou de outros
órgãos, diligenciar na apuração de infrações
que envolvam agente político ou público, praticadas no exercício de suas funções ou a
pretexto de exercê-las, organização crimino-
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sa e na hipótese de infrações penais conexas
apuradas em inquérito civil.
b) no exercício das funções institucionais dispostas nos incisos II e VI, o Ministério
Público deverá atuar, em caráter subsidiário,
na apuração das infrações penais referidas no
parágrafo anterior.’’
Art. 2º O ato das Disposições Constitucionais Transitórias é acrescido do art. 98, com a seguinte redação:
Art. 98. Ficam ressalvados os procedimentos investigativos criminais realizados pelo Ministério Público
até a data de publicação da Emenda Constitucional que
acrescentou o §10 ao art. 144 da Constituição Federal.
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, de novembro de 2012. –
Deputado Alessandro Molon.
PROJETO DE LEI Nº 123-F, DE 2007
(Do Sr. Neilton Mulin)
OFÍCIO Nº 382/12 – SF
Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei Nº 123-D, de 2009, que “possibilita
a realização de cirurgia plástica reparadora, gratuitamente, a mulheres vítimas de
violência”; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação
(relatora: DEP. BRUNA FURLAN).
Despacho: Às Comissões de Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação
(Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões – Art. 24, II
Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 123, de 2007, tem como público alvo as mulheres portadoras de sequelas e lesões corporais que sejam consequência de violência
física, e por finalidade permitir que recebam atendimento gratuito pelo SUS na especialidade de cirurgia
plástica reparadora, sendo o atendimento condicionado à apresentação de registro de ocorrência oficial da
agressão e a diagnóstico formal por médico.
Para viabilizar o tratamento, o projeto prevê a
instalação de um modelo assistencial que contemple
equipes de especialistas, a realização de campanhas
de esclarecimento, o fornecimento de medicamentos
e o encaminhamento , quando necessário, a clínicas
especializadas, prevendo ainda a celebração de con-
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tratos e outras parcerias com organismos públicos e
privados para garantir a exequibilidade do programa.
Por último, indica que os recursos financeiros para
cobrir as despesas decorrentes sejam alocadas para
o ano seguinte à aprovação e que provenham da programação orçamentária da saúde, e estabelece o prazo de noventa dias após a publicação da lei para sua
regulamentação pelo Poder Executivo.
Aprovada nesta Câmara dos Deputados, a proposição seguiu para apreciação pelo Senado Federal,
onde foi aprovado com o recebimento de cinco emendas. De volta a esta Casa legislativa, para apreciação
das emendas do Senado, foi distribuída às Comissões
de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania.
II – Voto da Relatora
As cinco emendas oferecidas pelo Senado Federal
ao Projeto de Lei nº 123, de 2007, em nada alteram seus
princípios e objetivos. Na verdade, aperfeiçoam o texto
da Câmara dos Deputados em mais de um aspecto.
As emendas de números 1, 2 e 3 referem-se à
mesma alteração de redação, na ementa do projeto e
nos dois primeiros artigos. Em lugar de “cirurgia plástica
reparadora a mulheres vítimas de violência”, passa-se
a ler “cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher”.
O novo texto é certamente mais preciso, está, em última análise, mais de acordo com a intenção do autor
do projeto e evitará o desvirtuamento da lei.
A emenda de número 4 substitui a palavra “edição” existente no art. 4º por “publicação”. De fato, evita-se uma imprecisão de termo, pois as leis não são
editadas, tão somente o são as medidas provisórias.
A última emenda, por sua vez, renumera o art. 5º
como 6º e introduz novo art. 5º, que comina penas para
os gestores que deixarem de cumprir com a obrigação
legal de informar as mulheres vitimadas por violência sobre os direitos garantidos por esta lei. A medida é lógica
e correta, pois para o descumprimento de mandamento legal deve haver previsão de pena correspondente.
Por aperfeiçoarem o texto do projeto, tornando
a futura lei mais precisa e mais aplicável, apresentamos voto favorável ao acolhimento das emendas de
nº 1, 2, 3, 4 e 5 do Senado Federal ao Projeto de Lei
nº 123, de 2007.
Sala da Comissão, 11 de julho de 2012. – Deputada Bruna Furlan, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente das Emendas do Senado Federal ao PL 123/2007,
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apensada o Projeto de Lei nº 123/2007, nos termos do
Parecer da Relatora, Deputada Bruna Furlan.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mandetta – Presidente, Fábio Souto, Lael Varella e
Antonio Brito – Vice-Presidentes, Alexandre Roso,
Amauri Teixeira, Angelo Vanhoni, Benedita da Silva, Cida Borghetti, Darcísio Perondi, Dr. Jorge Silva,
Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Geraldo Resende,
Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus, José Linhares,
Maurício Trindade, Nazareno Fonteles, Neilton Mulim,
Nilda Gondim, Osmar Terra, Rogério Carvalho, Rosinha
da Adefal, Saraiva Felipe, Sueli Vidigal, Walter Tosta,
William Dib, Assis Carvalho, Danilo Forte, Dr. Aluizio,
Geraldo Thadeu, João Campos, Luiz Carlos Setim,
Pastor Eurico e Roberto Britto.
Sala da Comissão, 28 de novembro de 2012. –
Deputado Mandetta, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 373-B, DE 2011
(Da Sra. Manuela D’ávila)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as
embalagens de medicamentos conterem
tampa de segurança; tendo pareceres da
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela aprovação,
com substitutivo (relator: DEP. ANTONIO
BALHMANN), e da Comissão de Defesa do
Consumidor, pela aprovação, com substitutivo (relator: DEP. CHICO LOPES).
Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio;
Defesa do Consumidor; Seguridade Social e
Família e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do
Consumidor
I – Relatório
O presente projeto de lei, de autoria da nobre
Deputada Manuela D´Ávila, obriga a adoção de tampas especiais de segurança nas embalagens de medicamentos com o objetivo de evitar sua abertura por
crianças ou portadores de deficiência mental. Em caso
de descumprimento, o Projeto determina a aplicação
das penalidades estabelecidas no Código de Defesa
do Consumidor.
Sustenta a Justificação do Projeto que “substâncias nocivas à saúde são embaladas sem a menor
preocupação com a segurança” e que, em decorrência,
“é comum a ocorrência de acidentes causados pela
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indevida ingestão de medicamentos por crianças que
localizam e abrem os frascos”.
Conforme despacho da Mesa da Câmara dos
Deputados, a matéria foi distribuída para exame das
Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio (CDEIC), Defesa do Consumidor (CDC),
Seguridade Social e Família (CSSF) e Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC), respectivamente.
Na CDEIC, primeiro colegiado a examinar a Proposição, a matéria foi aprovada na forma do parecer
reformulado apresentado pelo eminente Deputado
Antônio Balhmann, que ofereceu um substitutivo ao
Projeto.
O parecer reformulado e o substitutivo anexo conciliaram os pontos de vista divergentes que surgiram
durante a tramitação da matéria na CDEIC e que haviam resultado na apresentação, pelo relator Antônio
Balhmann, de parecer preliminar pela aprovação do
Projeto com substitutivo que ampliava seu alcance, e
de dois votos em separado. Um, do ilustre Deputado
João Maia, pela rejeição e outro, do nobre Deputado
Ronaldo Zulke, pela aprovação na forma de substitutivo que restringia seu alcance.
Nesta Comissão de Defesa do Consumidor recebemos a honrosa incumbência de relatar o mencionado projeto, ao qual, no prazo regimental, não foram
apresentadas emendas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O acentuado desenvolvimento da sociedade brasileira nas últimas décadas transformou intensamente
as relações comerciais. A elevação da renda da população e o aumento da eficiência das empresas consolidaram o País como uma incontestável sociedade de
consumo. Se por um lado isso significou ampliação do
acesso a produtos e serviços; por outro representou a
necessidade de atuação mais efetiva do Estado para
proteger os consumidores dos riscos inerentes a um
ambiente virtualmente desigual, em que o poder econômico das empresas tende a preponderar.
Nessa esteira, cabe ao Estado – em perfeita consonância com os princípios constitucionais que orientam
nossa Ordem Econômica e que estabelecem nossas
Garantias Fundamentais – assegurar que a evolução
econômica seja alcançada sem detrimento da vida, da
segurança e da dignidade dos indivíduos. Essa necessidade de equilíbrio entre o progresso econômico e a
proteção dos valores essenciais da sociedade ganha
contornos ainda mais nítidos quando pensamos no
mercado de medicamentos, cuja elevada função social, mais do que autorizar, demanda regulação constante e atenta.
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Os avanços no campo farmacêutico são inegáveis. Graças a progressos tecnológicos da indústria,
a ferramentas de divulgação e comercialização mais
eficientes e ao já mencionado aumento do poder de
compra dos consumidores, diversificadas classes e
marcas de medicamentos estão ao alcance de parcelas cada vez maiores da população brasileira.
Essa incontestável ampliação do acesso aos
medicamentos exige, contudo, a implementação de
controles que assegurem seu consumo responsável
e afastem os riscos associados ao uso inadequado de
medicações. Um dos riscos mais evidentes consiste
na intoxicação medicamentosa por crianças e pessoas
com capacidade de julgamento diminuída.
O elevado número de acidentes domésticos dessa
natureza, como bem pontificou a autora do Projeto, em
grande parte resulta da ausência de obstáculos físicos
à manipulação de medicamentos por crianças. A proposição em tela vem, com méritos, determinar, como
método de prevenção às intoxicações, a obrigatoriedade de utilização de tampas especiais de segurança
nos medicamentos comercializados no País.
Sob a ótica do consumidor, é forçoso concordar
com a essência do Projeto. Afinal, preceitua o art. 6º,
I, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), constituir direito basilar do consumidor a proteção à vida, saúde e
segurança contra os riscos provocados por práticas
no fornecimento de produtos e serviços considerados
perigosos ou nocivos.
No que toca à forma a revestir a proposição para
que, de modo proporcional, possa atingir seu desiderato sem impingir encargos desnecessários aos segmentos por ela afetados, partilhamos do entendimento
construído na CDEIC e concretizado no substitutivo
ali aprovado, nos termos do parecer reformulado do
relator. Entendemos que, na linha expendida no início
desse voto, a solução proposta pela CDEIC – restringir a compulsoriedade da tampa especial aos medicamentos potencialmente tóxicos, assim definidos
pelo órgão regulador, e conceder prazo razoável para
a adaptação da indústria – harmoniza o desenvolvimento da atividade econômica farmacêutica com os
valores vida, segurança e dignidade protegidos pela
ordem constitucional.
Diante dessas considerações, votamos pela
aprovação do Projeto de Lei nº 373, de 2011, na
forma do Substitutivo em anexo, acatado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio, nos termos do Parecer Reformulado
do relator da proposição naquele colegiado.
Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. –
Deputado Chico Lopes, Relator.
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1º SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI Nº 373, DE 2011

2º SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI Nº 373, DE 2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
tampa de segurança nas embalagens de
medicamentos que possam causar intoxicação em crianças.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as
embalagens de medicamentos conterem
tampa de segurança.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os medicamentos que possam causar
intoxicação em crianças devem ser acondicionados
em recipientes fechados com tampas especiais de
segurança.
Parágrafo único. As tampas especiais de segurança devem conter mecanismo apropriado que impeça sua abertura, bem como instruções claras sobre
como abri-las.
Art. 2º Será publicada a relação de medicamentos e congêneres que necessitem de embalagem com dispositivo especial de segurança para
sua abertura.
Parágrafo único. A relação de medicamentos e
congêneres de que trata o caput deste artigo será publicada no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar da data de publicação desta Lei.
Art. 3º Os dispositivos de segurança apropriados deverão ser certificados por órgão federal
competente.
Parágrafo único. Os dispositivos de segurança
a ser utilizados deverão apresentar a melhor relação
custo-benefício a favor do consumidor final.
Art. 4º Os infratores às disposições da presente
lei sujeitam-se às penalidades estabelecidas pelo art.
56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 5º Os fabricantes dos produtos de que trata
esta Lei terão o prazo de 720 (setecentos e vinte) dias
para se adequar aos dispositivos da Lei, a contar da
publicação da relação de medicamentos e congêneres
estabelecida no art. 2º.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 04 de julho de 2012. –
Deputado Chico Lopes, Relator.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As tampas utilizadas para vedar recipientes que acondicionam medicamentos devem conter
mecanismo que dificulte sua abertura por crianças ou
por pessoas portadoras de deficiência mental.
§ 1º Para fins desta Lei, entendem-se os medicamentos com as características de periculosidade
descritas em normas específicas editadas no âmbito
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
§ 2º As tampas deverão ser desenvolvidas e testadas quanto à efetividade do mecanismo de segurança
descrito no caput pelo Instituto Nacional de Metrologia
Normalização e Qualidade – Inmetro.
Art. 2º Será publicada a relação de medicamentos e congêneres que necessitem de embalagem com
dispositivo especial de segurança para sua abertura.
Parágrafo único. A relação de medicamentos e
congêneres de que trata o caput deste artigo será publicada no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar da data de publicação desta Lei.
Art. 3º Os dispositivos de segurança apropriados
deverão ser certificados por órgão federal competente.
Parágrafo único. Os dispositivos de segurança
a ser utilizados deverão apresentar a melhor relação
custo-benefício a favor do consumidor final.
Art. 4º Os infratores às disposições da presente
lei sujeitam-se às penalidades estabelecidas pelo art.
56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 5º Os fabricantes dos produtos de que trata
esta Lei terão o prazo de 720 (setecentos e vinte) dias
para se adequar aos dispositivos da Lei, a contar da
publicação da relação de medicamentos e congêneres
estabelecida no art. 2º.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –
Deputado Chico Lopes, PCdoB/CE.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

III – Parecer da Comissão

Em reunião realizada hoje, adotei o substitutivo apresentado pelo nobre Deputado Cesar Halum
em seu voto em separado, a fim de aperfeiçoar a
matéria.
Desta forma voto pela aprovação do Projeto de
Lei 373/2011, com substitutivo.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –
Deputado Chico Lopes, PCdoB/CE.

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei
nº 373/2011, com substitutivo, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Chico Lopes, que apresentou
complementação de voto. O Deputado César Halum
apresentou voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados José
Chaves – Presidente; Eli Correa Filho – Vice-Presiden-
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te; Almeida Lima, Chico Lopes, Isaias Silvestre, José
Carlos Araújo, Reguffe, Ricardo Izar, Roberto Teixeira,
Severino Ninho, Augusto Coutinho, Aureo, Carlinhos
Almeida, César Halum, Chico D’Angelo, Fátima Pelaes, Guilherme Mussi, Nelson Marchezan Junior e
Wellington Roberto.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2012. –
Deputado José Chaves, Presidente.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
CÉSAR HALUM (PSD/TO)
I – Relatório
O presente projeto de lei, de autoria da nobre
Deputada Manuela D´Ávila, obriga a adoção de tampas especiais de segurança nas embalagens de medicamentos com o objetivo de evitar sua abertura por
crianças ou portadores de deficiência mental. Em caso
de descumprimento, o Projeto determina a aplicação
das penalidades estabelecidas no Código de Defesa
do Consumidor.
Sustenta a justificação do projeto que “substâncias nocivas à saúde são embaladas sem a menor
preocupação com a segurança” e que, em por isso,
“é comum a ocorrência de acidentes causados pela
indevida ingestão de medicamentos por crianças que
localizam e abrem os frascos”.
Conforme despacho da Mesa da Câmara dos
Deputados, a matéria foi distribuída para exame das
Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio (CDEIC), Defesa do Consumidor (CDC),
Seguridade Social e Família (CSSF) e Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC), respectivamente.
Na CDEIC, primeiro colegiado a examinar a Proposição, a matéria foi aprovada na forma do parecer
reformulado apresentado pelo eminente Deputado Antônio Balhmann, que ofereceu um substitutivo ao projeto.
O parecer reformulado e o substitutivo de CDEIC
conciliaram os pontos de vista divergentes que surgiram durante a tramitação da matéria naquela comissão
e que haviam resultado na apresentação, pelo relator
Antônio Balhmann, de parecer preliminar pela aprovação do Projeto com substitutivo que ampliava seu
alcance, e de dois votos em separado. Um, do ilustre
Deputado João Maia, pela rejeição e outro, do nobre
Deputado Ronaldo Zulke, pela aprovação na forma de
substitutivo que restringia seu alcance.
Nesta Comissão de Defesa do Consumidor recebemos a honrosa incumbência de relatar o mencionado projeto, ao qual, no prazo regimental, não foram
apresentadas emendas. O Relator Dep. Chico Lopes
apresentou um parecer pela aprovação na forma do
substitutivo que ampliou e criou prazos tanto para a
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alteração do registro dos produtos como para as empresas colocarem a disposição do consumidor.
É o relatório.
II – Voto
A relevância dessa proposta pode ser ilustrada
nos dados recentemente publicados pela Fundação
Oswaldo Cruz, por meio do Sistema Nacional de Informações
Tóxico Farmacológicas – Sinitox, cujos dados de
2009, estão acessíveis em: http://www.fiocruz.br/sinitox_novo/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=356
Em uma análise inicial a respeito da proposição
legislativa, a Gerência-Geral de Medicamentos da Anvisa informou que, segundo os dados pesquisados na
citada página eletrônica, 29,36% casos de intoxicação
causada por medicamentos, equivalente a 7793 casos,
ocorreram em crianças de 0 a 4 anos. Oito resultaram
em óbito.
Nesse sentido, sou favorável a iniciativas que
possam proteger a saúde da população, que no caso
corresponde à parcela mais frágil e desprovida de
consciência quanto aos riscos do consumo de medicamentos. Não obstante, cabe salientar algumas
questões primordiais.
De início, há que se alterar o texto do artigo primeiro, pois leva ao entendimento que todos os medicamentos devem ser acondicionados em frascos com tampa.
Esta obrigatoriedade para todos os medicamentos não
é tecnicamente viável, pois alguns medicamentos, dependendo das características do fármaco/ formulação
não são estáveis quando armazenados em frascos,
devido à maior exposição do produto a alguns fatores
como luz, oxigênio ou umidade, que podem interferir
de forma direta na estabilidade do produto.
Em seus procedimentos de ofício a Anvisa solicita especificações e informações sobre o controle de
qualidade das embalagens primárias no ato do registro, pois a empresa deve garantir que não á interação
entre o material de embalagem e o medicamento, bem
como que tal material não seja capaz de provocar alterações na estabilidade dos produtos.
Neste contexto, faz-se importante pontuar as
normas sanitárias que estabelecem regras para o assunto em tela quando do registro de medicamentos:
A) RDC nº. 333/03, que dispõe sobre a
rotulagem de medicamento:
Embalagem: invólucro, recipiente ou
qualquer forma de acondicionamento, removível ou não, destinado a cobrir empacotar,
envasar, proteger ou manter, especificamente
ou não os produtos.
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Embalagem Primária: acondicionamento
que está em contato direto com o produto e que
pode se constituir de recipiente, envoltório ou
qualquer outra forma de proteção, removível
ou não, destinado a envasar ou manter, cobrir
ou empacotar matérias-primas, produtos semi-elaborados ou produtos acabados.
B) RDC Nº. 16, de 02 de março de 2007
que aprova o regulamento técnico para Medicamentos Genéricos, anexo I. Acompanha esse
Regulamento o Anexo II, intitulado “Folhas de
rosto do processo de registro e pós-registro de
medicamentos genéricos”.
“......15.1. Especificicações e métodos
analíticos utilizados no controle de qualidade
da embalagem primária, bem como no controle de qualidade dos acessórios dosadores,
quando aplicável;......”
C) RDC nº 136/2003 que dispõe sobre
o registro de medicamento novo.
“.....2. No ato do protocolo de pedido
de registro de um produto como o Medicamento Novo, o proponente deverá apresentar relatório técnico contendo as seguintes
informações:
p) Especificações do material de embalagem primária. .....”
D) Resolução nº 17/2007 que dispõe
sobre o registro de Medicamento Similar e
Da outras Providencias.
“.....II DO REGISTRO
1. O processo para solicitação de registro de medicamentos similares deverá ser
composto integralmente pela documentação
descrita a seguir, protocolado em um processo
único, com relatórios em separado para cada
forma farmacêutica, sendo veda a análise de
processos com documentação incompleta. A
Empresa deverá ter cumprido as exigências
antecedentes ao registro e apresentar os seguintes documentos:
n) Apresentar especificações e métodos
analíticos utilizados no controle de qualidade
da embalagem primária do medicamento e dos
acessórios, quando aplicável. ...”
A escolha da embalagem ideal, seja quanto ao
formato ou natureza do material, é parte fundamental
do desenvolvimento do medicamento em si, pois não
deve haver interação entre o produto e a embalagem.
Ainda, para medicamentos que se degradam em presença de luz, oxigênio ou umidade, as embalagens
devem proporcionar proteção ao produto a fim de que
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sejam mantidas as características do medicamento ao
longo do período de validade.
Essas são questões avaliadas pela Anvisa quando
da análise das petições de registro e pós-registro de
medicamentos, contudo não há previsão regulamentar
para que sejam avaliados itens de segurança nas embalagens primárias, que não o lacre. Este é rompido
quando do primeiro uso e tem a intenção de garantir
ao consumidor que está recebendo um produto que
nunca foi aberto.
Na realidade, os medicamentos líquidos frequentemente são acondicionados em frascos, a exemplo
dos xaropes, soluções e suspensões. Saliente-se que
muitos dos produtos existentes no mercado já contemplam tampa com mecanismo de segurança.
Mas o mesmo não acontece com frequência para
os medicamentos na forma sólida, como cápsulas e
comprimidos. A embalagem mais utilizada para as formas sólidas é o blister de alumínio e plástico, o qual
não exige tampa. Nesse caso o medicamento é obtido
a partir do rompimento da face de alumínio.
Há ainda, outras formas farmacêuticas como géis,
pomadas e cremes, que geralmente são acondicionadas em bisnagas, as quais são vedadas por tampas.
Há de se considerar que esta regra uma vez estabelecida para todos os medicamentos, impactará
na adequação de mais de 12.000 medicamentos já
registrados na Agência.
Ressaltamos ainda a necessidade de avaliação
da proposta e teor do Projeto de Lei nº 7.029/06 sobre
fracionamento de medicamentos que vai de encontro
à proposta desta PL, uma vez que o fracionamento
não será possível com este tipo de embalagem. A estratégia do fracionamento é o atendimento exato da
prescrição do paciente, dispensando apenas a quantidade suficiente para o tratamento, promovendo o uso
racional de medicamentos e a redução da geração de
resíduos de saúde.
Entendemos que para o caso em tela, não seria
a Anvisa o melhor órgão governamental a estabelecer
regras ou atestar a efetividade do mecanismo de segurança escolhido pelos fabricantes de medicamentos.
Julgamos pertinente que seja consultado o INMETRO
nesse contexto, devido a sua expertise, quanto às especificações de segurança no que se refere às embalagens dos produtos ofereçam riscos à saúde e que
regulamentados, registrados e fiscalizados pela Anvisa.
Considero que o Estado brasileiro não deve se
manter inerte em relação ao assunto. É seu dever proteger a saúde da população, principalmente quando se
trata de grupos populacionais hipervulneráveis, como
as crianças e as pessoas portadoras de deficiência
mental. A Carta Magna brasileira é clara ao afirmar o
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direito à saúde (art. 196) e o dever de proteção integral
à infância (art. 227).
Dado o exposto avalio como necessária a alteração
da redação do Art. 1º do substitutivo apresentado pelo nobre relator. Neste sentido apresento substitutivo em anexo.
Desta forma voto pela aprovação do Projeto de
Lei 373/2011 e do Substitutivo 3 da CDEIC, com substitutivo.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2012. –
Deputado César Halum, PSD/TO.
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI Nº 373, de 2011
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as
embalagens de medicamentos conterem
tampa de segurança.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As tampas utilizadas para vedar recipientes que acondicionam medicamentos devem conter
mecanismo que dificulte sua abertura por crianças ou
por pessoas portadoras de deficiência mental.
§ 1º Para fins desta Lei, entendem-se os medicamentos com as características de periculosidade
descritas em normas específicas editadas no âmbito
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
§ 2º As tampas deverão ser desenvolvidas e testadas quanto à efetividade do mecanismo de segurança
descrito no caput pelo Instituto Nacional de Metrologia
Normalização e Qualidade – Inmetro.
Art. 2º Será publicada a relação de medicamentos e congêneres que necessitem de embalagem com
dispositivo especial de segurança para sua abertura.
Parágrafo único. A relação de medicamentos e
congêneres de que trata o caput deste artigo será publicada no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar da data de publicação desta Lei.
Art. 3º Os dispositivos de segurança apropriados
deverão ser certificados por órgão federal competente.
Parágrafo único. Os dispositivos de segurança
a ser utilizados deverão apresentar a melhor relação
custo-benefício a favor do consumidor final.
Art. 4º Os infratores às disposições da presente
lei sujeitam-se às penalidades estabelecidas pelo art.
56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 5º Os fabricantes dos produtos de que trata
esta Lei terão o prazo de 720 (setecentos e vinte) dias
para se adequar aos dispositivos da Lei, a contar da
publicação da relação de medicamentos e congêneres
estabelecida no art. 2º.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2012. –
Deputado César Halum, PSD/TO.

Dezembro de 2012

PROJETO DE LEI Nº 3.709-A, DE 2012
(Do Sr. Junji Abe)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre a circulação
de triciclos e quadriciclos especiais para
pessoas com deficiência, bem como sobre
a habilitação de condutores de veículos
adaptados; tendo parecer da Comissão de
Viação e Transportes, pela aprovação (relator: DEP. ALBERTO MOURÃO).
Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
Publicação do Parecer da Comissão de Viação e
Transportes
I – Relatório
Por meio do Projeto de Lei nº 3709, de 2012, o
nobre Deputado Junji Abe propõe alteração no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para dispor sobre a
circulação de triciclos e quadriciclos especiais para a
utilização por pessoas com deficiência, bem como sobre a habilitação de condutores de veículos adaptados.
Acrescenta ao CTB o art. 67-A, aplicando aos
triciclos e quadriciclos especiais para utilização por
pessoas com deficiência, no que couber, as regras
de circulação constantes de capítulo específico do
Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, modifica os
arts. 143 e 156, deste mesmo diploma legal, sendo
que o art. 143 passa a vigorar com o acréscimo do
parágrafo 4º, onde prevê a habilitação na categoria
A para a condução de triciclos e quadriciclos especiais para utilização por pessoas com deficiência
e o art. 156 ganha um parágrafo único, obrigando
os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal, por meio de suas circunscrições regionais, a ministrar aulas práticas de
direção para a formação de condutores de veículos
adaptados para pessoas com deficiência, nos termos
da competência que lhes é atribuída pelo inciso II
do art. 22, do CTB.
Em sua justificação, o nobre autor reza que “a
integração social das pessoas com deficiência deve
ser um alvo de toda a sociedade brasileira e, particularmente, do Poder Público. Nesse contexto, facilitar o
acesso à educação, ao emprego, ao lazer e aos meios
de transporte tem sido diretriz para todas as ações de
governo.”
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A presente proposta foi distribuída às Comissões de
Viação e Transportes e Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, nos termos em que dispõem os arts. 24,
II e 54, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
No prazo regimental, não foram recebidas emendas à proposição.
É o nosso relatório.
II – Voto do Relator
Concordamos com o nobre autor acerca da carência de dispositivos específicos no Código de Trânsito
Brasileiro a pessoas com deficiência no que concerne
à formação de condutores. As pessoas com deficiência, atualmente, para terem aula prática de formação
de condutor precisam recorrer a centros privados de
formação de condutores, pagando preços proibitivos
em função das particularidades do processo, porque
apenas alguns órgãos estaduais possuem curso de
formação para esta clientela.
Outra lacuna detectada pelo autor diz respeito
aos veículos que podem ser utilizados pelas pessoas
com deficiência. Em alguns estados, a fiscalização
só permite a circulação dos conhecidos automóveis
adaptados, deixando de fora outros veículos fabricados especialmente para este público, como é o caso
de triciclos e quadricíclos, que atendem às disposições
do Departamento Nacional de Trânsito e podem ser
registrados e licenciados normalmente.
Esta apreciável iniciativa tem, pois, o propósito
de sanar tais lacunas. Nela, são introduzidas pequenas
modificações no corpo do CTB, de forma a dispor sobre regras para a circulação de triciclos e quadriciclos
especiais para utilização por pessoas com deficiência, equiparando-os aos ciclomotores em geral, e sobre habilitação de condutores de veículos adaptados,
restando clara sua equivalência com a categoria A e
exigindo dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal a ministração de
aulas práticas de direção para pessoas com deficiência.
Verificamos que o CTB passou a ter um Capítulo III-A, com os arts. 67-A a 67-D, introduzido pela Lei
12.619 de 2012, posterior à apresentação do projeto em
referência. Com isso, o art. que se pretende introduzir
por esta proposta deve passar a ser identificado como
o art. 66-A, para que continue integrando o Capítulo III
– “Das Normas Gerais de Circulação e Conduta”. Entretanto, por ser esta uma questão meramente formal,
que não interfere no mérito, poderá ser solucionada
por ocasião da redação final.
Pelas razões expostas, votamos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 3709, de 2012.
Sala da Comissão, 22 de novembro de 2012. –
Deputado Alberto Mourão, Relator.
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III – Parecer da Comissão
A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nº 3.709/2012, nos termos do parecer
do relator, Deputado Alberto Mourão.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Washington Reis – Presidente, Alexandre Santos e
Hugo Leal – Vice-Presidentes, Alberto Mourão, Diego 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 Raupp, Mário 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 DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.449-A, DE 2010
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 1.994/2009
MSC Nº 932/2009
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação de Nova
Petrópolis (ACINOVA) a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Nova Petrópolis, Estado
do Rio Grande 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 Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
Publicação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato constante da
Portaria no 1.078, de 23 de dezembro de 2008, que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
de Nova Petrópolis (ACINOVA) a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
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radiodifusão comunitária no Município ����������������
de Nova Petrópolis, 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
Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cabe a esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
pronunciar-se exclusivamente acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto
de Decreto Legislativo nº 2.449, de 2010.
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 Nacional, nos termos do art. 223 da nossa
Lei Maior.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo
o instrumento adequado para discipliná-la, conforme
preceitua o art. 109 do Regimento Interno.
Atendidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contraria princípios ou regras da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade 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 regular tramitação nesta Casa, nosso voto é pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 2.449, de 2010.
Sala da Comissão, 27 de novembro de 2012. –
Deputado Onyx Lorenzoni, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo nº 2.449/2010, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Onyx Lorenzoni.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fabio
Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Andre Moura,
Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Arthur Oliveira
Maia, Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna
Furlan, Carlos Bezerra, Danilo Forte, Dr. Grilo, Edson
Silva, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, Felipe Maia,
Félix Mendonça Júnior, Jerônimo Goergen, João Campos, João Paulo Lima, José Mentor, Jutahy Junior, Luiz
Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, Marcos Medrado,
Mauro Benevides, Mendonça Filho, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, Onofre Santo Agostini, Onyx
Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo
Maluf, Ronaldo Fonseca, Vicente Candido, Vieira da
Cunha, Vilson Covatti, Benjamin Maranhão, Bernardo
Santana de Vasconcellos, Daniel Almeida, Décio Lima,
Francisco Escórcio, Geraldo Simões, Gonzaga Patriota,
Hugo Leal, Laurez Moreira, Nazareno Fonteles, Odílio
Balbinotti, Reinaldo Azambuja, Ricardo Tripoli, Rosane
Ferreira, Sandro Alex e Zezéu Ribeiro.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2012. –
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 348-A, DE 2011
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 2941/2011
MSC Nº 752/2010
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Igrejinha FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, no Município de
Igrejinha, Estado do Rio Grande 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 Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
Publicação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria no 532, de 16 de junho de 2010, que renova,
a partir de ��������������������������������������
5 de setembro de 2008�����������������
, a permissão outorgada à Rádio Igrejinha FM Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
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de radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de Igrejinha, 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 Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto
de Decreto Legislativo nº 348, 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 Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade 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 legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 348, de 2011.
Sala da Comissão, 27 de novembro de 2012. –
Deputado Onyx Lorenzoni, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo nº 348/2011, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Onyx Lorenzoni.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fabio
Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Andre Moura,
Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Arthur Oliveira
Maia, Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna
Furlan, Carlos Bezerra, Danilo Forte, Dr. Grilo, Edson
Silva, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, Felipe Maia,
Félix Mendonça Júnior, Jerônimo Goergen, João Campos, João Paulo Lima, José Mentor, Jutahy Junior, Luiz
Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, Marcos Medrado,
Mauro Benevides, Mendonça Filho, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, Onofre Santo Agostini, Onyx
Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo
Maluf, Ronaldo Fonseca, Vicente Candido, Vieira da
Cunha, Vilson Covatti, Benjamin Maranhão, Bernardo
Santana de Vasconcellos, Daniel Almeida, Décio Lima,
Francisco Escórcio, Geraldo Simões, Gonzaga Patriota,
Hugo Leal, Laurez Moreira, Nazareno Fonteles, Odílio
Balbinotti, Reinaldo Azambuja, Ricardo Tripoli, Rosane
Ferreira, Sandro Alex e Zezéu Ribeiro.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2012. –
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 372-A, DE 2011
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 2555/2010
MSC Nº 363/2010
Aprova o ato que outorga permissão à
Sistema Plug de Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, no Município de
Boqueirão do Leão, Estado do Rio Grande 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 Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
Publicação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato a que se refere a Portaria no 796, de 30 de setembro de 2009, que
outorga permissão à Sistema Plug de Comunicações
Ltda.�����������������������������������������������
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
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em frequência modulada, no Município de Boqueirão
do Leão, 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 Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto
de Decreto Legislativo nº 372, 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 outorga 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 Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade 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 legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 372, de 2011.
Sala da Comissão, 27 de novembro de 2012. –
Deputado Onyx Lorenzoni, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo nº 372/2011, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Onyx Lorenzoni.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fabio
Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Andre Moura,
Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Arthur Oliveira
Maia, Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna
Furlan, Carlos Bezerra, Danilo Forte, Dr. Grilo, Edson
Silva, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, Felipe Maia,
Félix Mendonça Júnior, Jerônimo Goergen, João Campos, João Paulo Lima, José Mentor, Jutahy Junior, Luiz
Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, Marcos Medrado,
Mauro Benevides, Mendonça Filho, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, Onofre Santo Agostini, Onyx
Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo
Maluf, Ronaldo Fonseca, Vicente Candido, Vieira da
Cunha, Vilson Covatti, Benjamin Maranhão, Bernardo
Santana de Vasconcellos, Daniel Almeida, Décio Lima,
Francisco Escórcio, Geraldo Simões, Gonzaga Patriota,
Hugo Leal, Laurez Moreira, Nazareno Fonteles, Odílio
Balbinotti, Reinaldo Azambuja, Ricardo Tripoli, Rosane
Ferreira, Sandro Alex e Zezéu Ribeiro.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2012. –
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 436-A, DE 2011
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 2786/2011
MSC Nº 739/2010
Aprova o ato que outorga permissão
à Lagoa dos Patos FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Tapes,
Estado do Rio Grande 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 Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
Publicação do Parecer Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato a que se
refere a Portaria no 469, de 20 de maio de 2010, que
outorga permissão à Lagoa dos Patos FM Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
������������������
em frequên-
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cia modulada, no Município de Tapes, Estado de 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 Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto
de Decreto Legislativo nº 436, 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 outorga 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 Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade 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 legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 436, de 2011.
Sala da Comissão, 27 de novembro de 2012. –
Deputado Onyx Lorenzoni, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo nº 436/2011, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Onyx Lorenzoni.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fabio
Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Andre Moura,
Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Arthur Oliveira
Maia, Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna
Furlan, Carlos Bezerra, Danilo Forte, Dr. Grilo, Edson
Silva, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, Felipe Maia,
Félix Mendonça Júnior, Jerônimo Goergen, João Campos, João Paulo Lima, José Mentor, Jutahy Junior, Luiz
Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, Marcos Medrado,
Mauro Benevides, Mendonça Filho, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, Onofre Santo Agostini, Onyx
Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo
Maluf, Ronaldo Fonseca, Vicente Candido, Vieira da
Cunha, Vilson Covatti, Benjamin Maranhão, Bernardo
Santana de Vasconcellos, Daniel Almeida, Décio Lima,
Francisco Escórcio, Geraldo Simões, Gonzaga Patriota,
Hugo Leal, Laurez Moreira, Nazareno Fonteles, Odílio
Balbinotti, Reinaldo Azambuja, Ricardo Tripoli, Rosane
Ferreira, Sandro Alex e Zezéu Ribeiro.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2012. –
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 465-A, DE 2011
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR Nº 2739/2011
MSC Nº 738/2010
Aprova o ato que outorga permissão
à CMM Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Mata, Estado
do Rio de Grande 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 Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)
Publicação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprova o ato a que se
refere a Portaria no 654, de 15 de julho de 2010, que
outorga permissão à CMM Comunicações Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
������������������
em frequên-
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cia modulada, no Município de Mata, 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 Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
se pronuncie exclusivamente acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto
de Decreto Legislativo nº 465, 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 outorga 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 Congresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
Obedecidos os requisitos constitucionais formais,
podemos constatar que o projeto em exame não contraria preceitos ou princípios da Constituição em vigor,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade 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 legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 465, de 2011.
Sala da Comissão, 27 de novembro de 2012. –
Deputado Onyx Lorenzoni, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo nº 465/2011, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Onyx Lorenzoni.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fabio
Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Andre Moura,
Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Arthur Oliveira
Maia, Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna
Furlan, Carlos Bezerra, Danilo Forte, Dr. Grilo, Edson
Silva, Eliseu Padilha, Esperidião Amin, Felipe Maia,
Félix Mendonça Júnior, Jerônimo Goergen, João Campos, João Paulo Lima, José Mentor, Jutahy Junior, Luiz
Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, Marcos Medrado,
Mauro Benevides, Mendonça Filho, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, Onofre Santo Agostini, Onyx
Lorenzoni, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo
Maluf, Ronaldo Fonseca, Vicente Candido, Vieira da
Cunha, Vilson Covatti, Benjamin Maranhão, Bernardo
Santana de Vasconcellos, Daniel Almeida, Décio Lima,
Francisco Escórcio, Geraldo Simões, Gonzaga Patriota,
Hugo Leal, Laurez Moreira, Nazareno Fonteles, Odílio
Balbinotti, Reinaldo Azambuja, Ricardo Tripoli, Rosane
Ferreira, Sandro Alex e Zezéu Ribeiro.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2012. –
Deputado Ricardo Berzoini, Presidente.

SEÇÃO II
ATOS DO PRESIDENTE
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, resolve:
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
����
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCOS AURÉLIO LOPES DE SOUSA, ponto nº 7017,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo – atribuição Técnico em Documentação e
Informação Legislativa������������������������������
, Classe ���������������������
A��������������������
, Padrão �����������
34���������
, da função comissionada de Chefe da Seção de Documentos
Legislativos, FC-05, da Coordenação de Arquivo, do
Centro de Documentação e Informação, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 30 de
novembro de 2012.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve:
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, VANDERLEI
BATISTA DOS SANTOS, ponto nº 5942, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico em Documentação e Informação
Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, para exercer,
a partir de 30 de novembro de 2012,����������������
a função comis-
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sionada de Chefe
���������������������������������������
da Seção de Documentos Legislativos, FC-05, da Coordenação de Arquivo, do Centro de
Documentação e Informação, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, resolve:
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, ANTÔNIO DE PÁDUA
AMIM CARNEIRO, ponto nº 4717, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de ���������������������������
Técnico Legislativo��������
– atribuição Adjunto
��������������������������������������������
Parlamentar – Secretaria������������
, Classe Es���
pecial, Padrão 35, 1º substituto do Chefe da Seção de
Controle dos Registros em Comissão, FC-05, da Coordenação de Registro, do Departamento de Taquigrafia,
Revisão e Redação, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 22 de novembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, CARLOS CESAR
FERREIRA DE SOUSA, ponto nº 5250, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo –
atribuição Operador de Audiovisual, Classe Especial,
Padrão 35, substituto do Chefe da Seção de Produção
de Arquivos de Áudio, FC-05, da Coordenação de Audiovisual, do Departamento Técnico, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 07
a 23 de dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, CAROLINA MARCIA GOMES DE ASSIS NOGUEIRA, ponto nº 6874,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação Social
– Televisão, Classe B, Padrão 37, substituta do Chefe
da Seção de Imagem Digital, FC-05, da Coordenação
de Divulgação, da Secretaria de Comunicação Social,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no
período de 03 a 09 de dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, CLEINO APARECIDO
BRAGANCA, ponto nº 7380, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico
������������������������������
Legislativo�����������
– atribuição Agente de Polícia Legislativa, Classe A, Padrão
08, substituto do Chefe da Seção de Policiamento do
Edifício Principal, FC-05, da Coordenação de Segurança Orgânica, do Departamento de Polícia Legislativa,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no
período de 23 de novembro a 26 de dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, DENIS URAZATO PEREIRA, ponto nº 6949, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de �������������������������������
Analista Legislativo�����������
– atribui-
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ção Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 43,
substituto do Secretário de Controle Interno, FC-09,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no
período de 31 de dezembro de 2012 a 06 de janeiro
de 2013.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, DEUSDETE GONÇALVES
DE OLIVEIRA, ponto nº 5223, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico
������������������������������
Legislativo�����������
– atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão
35, substituto do Chefe do Serviço de Reprodução
de Documentos Oficiais, FC-06, do Departamento de
Comissões����������������������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 06 a 09 de dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, EDUARDO NUNES DOS
SANTOS, ponto nº 7279��������������������������
������������������������������
, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Documentação e Informação Legislativa,
Classe ������������������������������������������������
A�����������������������������������������������
, Padrão ��������������������������������������
32������������������������������������
, ����������������������������������
2º substituto���������������������
��������������������
do Secretário-Executivo da CADAR, FC-05, da Coordenação de Arquivo, do
Centro de Documentação e Informação, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, em
���������������
seus impedimentos eventuais, a partir de 26 de novembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, GIOVANA DAL BIANCO
PERLIN, ponto nº 7053����������������������������
��������������������������������
, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Recursos Humanos���������������������������������
, Classe A�����������������������
������������������������
, Padrão 33������������
��������������
, 1ª
����������
substituta do Chefe de Secretaria de Vice-Líderes, FC-06,
do Gabinete do Líder do Partido Social Democrático,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 03 de
dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, IZABELA REBELO MIQUELINO CUNHA, ponto nº 7164, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo –
atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão
09, 2ª substituta do Chefe do Serviço de Instalações,
FC-06, da Coordenação de Arquitetura e Engenharia,
do Departamento Técnico, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, em
��������������������������
seus impedimentos eventuais, a partir de 04 de dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, JACINTA LUIZA
DOS SANTOS FERREIRA, ponto nº 7351, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico em Documentação e Informação
Legislativa, Classe A, Padrão 32, substituta do Chefe
da Seção de Documentos Audiovisuais, FC-05, da Coordenação de Arquivo, do Centro de Documentação
e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
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Deputados, no período de 24 de dezembro de 2012 a
30 de janeiro de 2013.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ LAURENTINO DA
SILVA, ponto nº 7527, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente
Administrativo, Classe A, Padrão 07, 2º substituto do
Chefe da Seção de Apoio Técnico, FC-05, do Departamento de Apoio Parlamentar, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 01 de outubro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, JÚLIA MACEDO
DE ALMEIDA E CASTRO, ponto nº 7492, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de ����������������
Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe A,
Padrão 07, 2ª substituta do Chefe da Seção de Apoio
de Rádio, FC-05, da Coordenação da Rádio Câmara
dos Deputados, da Secretaria de Comunicação Social,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 26 de
novembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, JULIO CESAR DOS SANTOS GERALDO, ponto nº 7575, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo����������������������������
, Classe �������������������
A������������������
, Padrão ���������
07�������
, �����
substituto do Chefe de Seção, FC-05, do Departamento
de Finanças, Orçamento e Contabilidade, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de
20 de novembro a 02 de dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, LIANNA COSME
DA CUNHA, ponto nº ������������������������������
7153��������������������������
, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo������������������������������
, Classe ���������������������
A��������������������
, Padrão �����������
09���������
, �������
1ª substituta do Secretário-Executivo da CADAR, FC-05, da
Coordenação de Arquivo, do Centro de Documentação
e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 26 de novembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUCIANA DE
SOUZA RIBEIRO, ponto nº 7554, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de ���������������������������
Técnico Legislativo��������
– atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão
07, 1ª substituta do Chefe do Serviço de Instalações,
FC-06, da Coordenação de Arquitetura e Engenharia,
do Departamento Técnico, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, em
��������������������������
seus impedimentos eventuais, a partir de 04 de dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, LUIS AUGUSTO NERY
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BARRETO, ponto nº ������������������������������
6829��������������������������
, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Engenheiro, Classe Especial, Padrão 43, substituto
do Diretor da Coordenação de Audiovisual, FC-07,
do Departamento Técnico, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, no período de 11 a 23 de
dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA MARTINS DOYLE GUERRERO, ponto nº 7311, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de ����������������
Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe A,
Padrão 08, substituta do Chefe da Seção de Controle
de Verba de Pessoal, FC-05, da Coordenação de Apoio
ao Gabinete Parlamentar, do Departamento de Apoio
Parlamentar, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, no dia 19 de novembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, MARILZA RAMOS CORREA, ponto nº 4910, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente
de Serviços Legislativos – Serviços de Atendimento,
Classe Especial, Padrão 35, 2ª substituta do Chefe da
Seção de Protocolo-Geral, FC-05, da Coordenação de
Comunicações, da Diretoria Administrativa, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, ���������������
em seus impedimentos eventuais, a partir de 22 de novembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARTIN ROBERT
DIENSTMANN, ponto nº 7643, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de �������������������������������
Analista Legislativo�����������
– atribuição Engenheiro, Classe A, Padrão 31, 1º substituto
do Chefe da Seção de Serviços Gerais, FC-05, da
Coordenação de Arquitetura e Engenharia, do Departamento Técnico, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 03 de dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, NILMA NONATO DA
SILVA SANTOS, ponto nº 4436, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão
35��������������������������������������������������
, ������������������������������������������������
substituta�������������������������������������
������������������������������������
do Chefe da Seção de Expedição e Arquivo, FC-05, da Coordenação de Polícia Judiciária,
do Departamento de Polícia Legislativa, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 16
de novembro a 15 de dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, RENATA PESSÔA CASTRO AMARAL, ponto nº 7504, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo������������������������������
, Classe ���������������������
A��������������������
, Padrão �����������
07���������
, �������
2ª substituta do Chefe do Serviço de Administração, FC-06,
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do Departamento de Apoio Parlamentar, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, em
���������������
seus impedimentos eventuais, a partir de 22 de novembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, RENATO PROENÇA PICANÇO, ponto nº 7641, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista
����������������������������
Legislativo��������
– atribuição Engenheiro, Classe A, Padrão 31, 2º substituto
do Chefe da Seção de Serviços Gerais, FC-05, da Coordenação de Arquitetura e Engenharia, do Departamento Técnico, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 03 de dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, RICARDO SEIJI HANDA,
ponto nº 7642�������������������������������������
�����������������������������������������
, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Engenheiro,
Classe A, Padrão 31, 1º substituto do Chefe de Seção,
FC-05, do Departamento Técnico���������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 03 de dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, RUBEN GUSTAVO
HENTGES, ponto nº ������������������������������
7290��������������������������
, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Contador, Classe A, Padrão 32, substituto do Diretor
da Coordenação de Auditoria Contábil e Operacional,
FC-07, da Secretaria de Controle Interno, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de
24 a 30 de dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, RUBEN GUSTAVO
HENTGES, ponto nº ������������������������������
7290��������������������������
, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Contador, Classe A, Padrão 32, substituto do Diretor
da Coordenação de Auditoria Contábil e Operacional,
FC-07, da Secretaria de Controle Interno, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de
03 a 09 de dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, TEREZINHA ELISABETH
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DA SILVA, ponto nº ������������������������������
7371��������������������������
, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Documentação e Informação Legislativa,
Classe A��������������������������������������������
���������������������������������������������
, Padrão 32���������������������������������
�����������������������������������
, �������������������������������
substituta��������������������
do
�������������������
Diretor da Coordenação de Estudos Legislativos, FC-07, do Centro
de Documentação e Informação�������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 24 de
dezembro de 2012 a 27 de janeiro de 2013.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, THIAGO GOMES EIRÃO,
ponto nº 7283�������������������������������������
�����������������������������������������
, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico em
Documentação e Informação Legislativa, Classe A,
Padrão 32, substituto do Diretor da Coordenação de
Estudos Legislativos, FC-07, do Centro de Documentação e Informação�������������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 24 de dezembro de
2012 a 27 de janeiro de 2013.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, VINÍCIUS DE
CARVALHO AMARAL, ponto nº 7639, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição ����������������������������������������
Engenheiro������������������������������
, Classe ���������������������
A��������������������
, Padrão �����������
31���������
, �������
2º substituto do Chefe de Seção, FC-05, do Departamento
Técnico����������������������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de
03 de dezembro de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, VINICIUS VIEIRA VASCONCELOS, ponto nº 7416, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo������������������������������
, Classe ���������������������
A��������������������
, Padrão �����������
08���������
, �������
2º substituto do Chefe do Serviço de Comissões Especiais,
FC-06, da Coordenação de Comissões Temporárias,
do Departamento de Comissões���������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 27 de novembro de 2012.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 06
������������
de dezembro de 2012. – Marco Maia, Presidente.
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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
Ratinho Junior - 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
Beto Faro
Bohn Gass
Jesus Rodrigues
Josias Gomes
Marcon
Valmir Assunção
Alberto Filho vaga do PMN
André Zacharow vaga do PR
Celso Maldaner
Leandro Vilela
Natan Donadon
Odílio Balbinotti
Pedro Chaves
Valdir Colatto

Domingos Dutra
Luci Choinacki
Paulo Pimenta
Pedro Uczai
Vander Loubet
(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)
PMDB
Alceu Moreira
Antônio Andrade
vaga do Bloco PV, PPS
Edinho Araújo
Edio Lopes
Lelo Coimbra
Lucio Vieira Lima
1 vaga

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 PSD (art. 2º do Ato da
(Dep. do PP ocupa a vaga)
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

PSDB
Alfredo Kaefer vaga do PDT
Bruno Araújo
Luiz Nishimori
Rodrigo de Castro
Sergio Guerra
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Domingos Sávio
Duarte Nogueira
Nilson Leitão vaga do PR
Raimundo Gomes de Matos
Reinaldo Azambuja vaga do PSB
Wandenkolk Gonçalves
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Presidente: Wilson Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Janete Capiberibe (PSB)
3º Vice-Presidente:
Titulares

PP
Carlos Magno
Dilceu Sperafico vaga do PSDB
Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer vaga do PCdoB
Roberto Balestra
Abelardo Lupion vaga do PSB
Jairo Ataíde
Lira Maia vaga do PSB
Paulo Cesar Quartiero
Vitor Penido

Afonso Hamm
Beto Mansur
Jerônimo Goergen vaga do PSDB
Lázaro Botelho
DEM
Luiz Carlos Setim
Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado

Francisco Praciano
Miriquinho Batista
Zé Geraldo

Padre Ton
Taumaturgo Lima
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PMDB

Flaviano Melo vaga do PR
Wilson Filho
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

Alberto Filho
Asdrubal Bentes
Edio Lopes vaga do PCdoB
Hugo Motta
Marinha Raupp vaga do PP
PSDB

Dudimar Paxiuba
(Dep. do PEN ocupa a vaga)

PR
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

Carlos Brandão
Marcio Bittar vaga do PR
1 vaga

Aelton Freitas
Maurício Trindade

(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 PSD (art. 2º do Ato da
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
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
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Suplentes
PT

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

Gladson Cameli
(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

do Ato da Mesa nº 27/2012)

Arnaldo Jordy
PTB

1 vaga

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSC
Antônia Lúcia
Zequinha Marinho vaga do PMDB
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Átila Lins vaga do DEM
Carlos Souza vaga do PR
Irajá Abreu vaga do PP
Raul Lima vaga do DEM

Costa Ferreira
PCdoB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSD
Ademir Camilo vaga do PT

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
Décio Lima
Gilmar Machado
Jorge Bittar
Rubens Otoni
Sibá Machado
1 vaga

Beto Faro
Biffi
Josias Gomes
Newton Lima
Paulo Teixeira
Waldenor Pereira
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 (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Mesa nº 27/2012) 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
Eli Correa Filho
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
PR
Anderson Ferreira
José Rocha
Dr. Adilson Soares
Milton Monti
vaga do PSD (art. 2º
Francisco Floriano
Wellington Roberto

PSB
Abelardo Camarinha vaga do PMN
Ariosto Holanda
Luiza Erundina
Pastor Eurico vaga do DEM
Paulo Foletto

Alexandre Cardoso
Jonas Donizette
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PDT

Miro Teixeira

Oziel Oliveira
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Salvador Zimbaldi
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
1 vaga
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
Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
João Paulo Lima
José Mentor
Luiz Couto
Nelson Pellegrino
Odair Cunha
Paulo Teixeira
Ricardo Berzoini
Vicente Candido

Dalva Figueiredo
Décio Lima
Fátima Bezerra
Gabriel Guimarães
Geraldo Simões
Iriny Lopes
José Guimarães
Márcio Macêdo
Miguel Corrêa
Nazareno Fonteles
Pedro Eugênio

Zezéu Ribeiro vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº
27/2012)

PMDB
Alceu Moreira
Arthur Oliveira Maia

Benjamin Maranhão
Francisco Escórcio

Asdrubal Bentes vaga do

João Magalhães

PP

Carlos Bezerra

vaga do

Júnior Coimbra

PSC

Danilo Forte
Eduardo Cunha
Eliseu Padilha

Mauro Lopes
Odílio Balbinotti
27/2012)

Renan Filho
Sandro Mabel
Wilson Filho

PV, PPS

vaga do PMN

Bonifácio de Andrada
Bruna Furlan
João Campos vaga do PTB
Jutahy Junior
Luiz Carlos
(Dep. do PR ocupa a
vaga)
1 vaga

Cesar Colnago
Dudimar Paxiuba
Nelson Marchezan Junior
Reinaldo Azambuja
Ricardo Tripoli
Romero Rodrigues
PP
Cida Borghetti
Dilceu Sperafico
Roberto Teixeira
Sandes Júnior
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
DEM

Alexandre Cardoso
Edson Silva
Sandra Rosado
Valtenir Pereira
Félix Mendonça Júnior
Marcos Medrado
Vieira da Cunha
Fábio Ramalho
Roberto Freire
(Dep. do PMDB ocupa
a vaga)

Pauderney Avelino
PR
Bernardo Santana de Vasconcellos
Gorete Pereira vaga do PTB

Andre Moura
Pastor Marco
Feliciano

vaga do DEM

Lourival Mendes

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)

Jaime Martins
Titulares
Vinicius Gurgel
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Beto Albuquerque
Gonzaga Patriota
Laurez Moreira
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº
27/2012) ocupa a vaga)
PDT
João Dado
Marcos Rogério
Wolney Queiroz
Bloco PV, PPS
Rosane Ferreira
Sandro Alex
Sarney Filho
Sérgio Moraes
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº
27/2012) ocupa a vaga)
PSC
Edmar Arruda
Hugo Leal

Suplentes
PT

Laercio Oliveira
Paulo Pimenta
Weliton Prado
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Assis do Couto
Carlinhos Almeida
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PMDB

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

Fátima Pelaes
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSDB

Carlos Sampaio
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Nelson Marchezan Junior
(Dep. do PRTB ocupa a vaga)
PP

Iracema Portella
Roberto Teixeira

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
DEM

Eli Correa Filho
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim
(Dep. do PSDB ocupa
a vaga)

1 vaga

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

Alexandre Leite
Antonio Carlos Magalhães Neto
Efraim Filho
Eli Correa Filho

PSDB

Maurício Quintella
Lessa
Ronaldo Fonseca
Vicente Arruda

(Dep. do PMDB ocupa
a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a
vaga)

PSDB

Anthony Garotinho
Henrique Oliveira
Jorginho Mello vaga do

Antonio Bulhões

Assis Melo vaga do PP
Daniel Almeida
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº
27/2012) ocupa a vaga)
PRB
Otoniel Lima
PMN

PTdoB

Marçal Filho
Mauro Benevides
Osmar Serraglio

Felipe Maia
Mendonça Filho
Mendonça Prado
Onyx Lorenzoni
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

PCdoB
Delegado Protógenes
Evandro Milhomen

Professor Setimo vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº

Fabio Trad
Leonardo Picciani
Luiz Pitiman vaga do Bloco

Esperidião Amin
Jerônimo Goergen
Paulo Maluf
Vilson Covatti
(Dep. do PMDB ocupa
a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa
a vaga)

Augusto Coutinho
Felipe Maia
Mendonça Prado vaga do PSB
PR

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

Maurício Quintella Lessa
Wellington Roberto
PSB

Isaias Silvestre vaga do PT
Severino Ninho

(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PDT

Reguffe

Marcelo Matos

Wolney Queiroz vaga do PMDB
Bloco PV, PPS
Almeida Lima
PTB
Eros Biondini (Licenciado) vaga do

PSC
1 vaga

(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PHS

1 vaga
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Silvio Costa

PR

João Lyra

José Chaves
PSC
Carlos Eduardo Cadoca vaga do

Filipe Pereira

PCdoB

Lauriete vaga do DEM

1 vaga

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSD

vaga do DEM

Fernando Torres vaga do PSB
Guilherme Campos vaga do Bloco PV, PPS
PTdoB

Luis Tibé vaga do PMDB
Jânio Natal vaga do PMDB

PRP

PCdoB
Chico Lopes

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PSD

José Carlos Araújo vaga do PR
Ricardo Izar vaga do PT
Sérgio Brito vaga do PMDB
Walter Ihoshi vaga do PSDB

César Halum vaga do PMDB
Guilherme Mussi vaga do PP
Hugo Napoleão vaga do PMDB
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

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

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Fernando Marroni
Iriny Lopes
Paulo Ferreira
Adrian vaga do PRTB
Flaviano Melo
Genecias Noronha
João Arruda vaga do PSL
Mauro Mariani

Presidente: Marcio Reinaldo Moreira (PP)
1º Vice-Presidente: Renato Molling (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Artur Bruno
José de Filippi
Valmir Assunção
PMDB
Edinho Araújo
Paulo Piau
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSDB

Titulares

Suplentes
PT

Miguel Corrêa
Ronaldo Zulke
Zeca Dirceu

Afonso Florence
Cláudio Puty
Vicentinho

PMDB
(Dep. do PRP ocupa a vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB
Valdivino de Oliveira
1 vaga
PP
Marcio Reinaldo Moreira
Renato Molling vaga do PDT

Edson Ezequiel
Osmar Terra
1 vaga

Esperidião Amin vaga do PHS
Renzo Braz
Vilson Covatti vaga do PTB
João Bittar vaga do PSC
Mandetta

PR
João Maia
Vinicius Gurgel vaga do PHS

Wellington Fagundes
PSB

Antonio Balhmann
1 vaga

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

(Dep. do PP ocupa a vaga)

1 vaga
José Augusto Maia

João Pizzolatti vaga do PRP
Roberto Britto

William Dib
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PP
Marcio Reinaldo Moreira
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)
Marco Tebaldi
Otavio Leite

DEM
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Marco Tebaldi
1 vaga

Ângelo Agnolin vaga do PSB
Damião Feliciano

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

João Carlos Bacelar
PSB

Domingos Neto
Leopoldo Meyer vaga do PDT

Abelardo Camarinha
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

Presidente: Newton Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB)
2º Vice-Presidente: Pedro Uczai (PT)
3º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT)

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

Titulares

Suplentes
PT

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:

Artur Bruno
Biffi
Fátima Bezerra
Newton Lima
Pedro Uczai vaga do PP
Reginaldo Lopes vaga do PMDB
Waldenor Pereira

Alessandro Molon
Angelo Vanhoni
Gilmar Machado
Miriquinho Batista
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PMDB

Titulares

Suplentes
PT

Domingos Dutra
Erika Kokay
Padre Ton

Janete Rocha Pietá
Luiz Alberto
Luiz Couto
PMDB

3 vagas

Teresa Surita
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Fernando Machado
PP

2 vagas

(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
1 vaga

1 vaga
Jean Wyllys
1 vaga
1 vaga
Liliam Sá vaga do PP

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Arnaldo Jordy vaga do PTB
Roberto de Lucena
PTB
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
PSOL
Chico Alencar
PRP
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PTC
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PSD
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

Gabriel Chalita
Joaquim Beltrão
Lelo Coimbra
Professor Setimo
Raul Henry vaga do PDT
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Eliseu Padilha
Geraldo Resende
Mauro Benevides
Natan Donadon vaga do PT
Osmar Serraglio
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
Onyx Lorenzoni
Rezende
(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

PTC
Edivaldo Holanda Junior vaga do PR

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

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

Suplentes
PT

Afonso Florence
Andre Vargas
Assis Carvalho
Cláudio Puty
José Guimarães
Pedro Eugênio

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6652/6655/6657
FAX: 3216-6660

João Paulo Cunha
Reginaldo Lopes
Ricardo Berzoini
Rogério Carvalho
Zeca Dirceu
1 vaga

PMDB
Antônio Andrade
Celso Maldaner
vaga do Bloco PV, PPS
João Magalhães
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

Presidente: Edmar Arruda (PSC)
1º Vice-Presidente: Edson Santos (PT)
2º Vice-Presidente: Wellington Roberto (PR)
3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes
PT

Devanir Ribeiro
Edson Santos
Vanderlei Siraque

José Mentor
Odair Cunha
Sibá Machado
PMDB

Aníbal Gomes
Edio Lopes
Giroto
Hugo Motta vaga do Bloco PV, PPS
Nelson Bornier vaga do PP

Eduardo Cunha
João Magalhães
(Dep. do PRTB ocupa a vaga)
PSDB

Carlos Brandão
(Dep. do PEN ocupa a vaga)

Vanderlei Macris
Vaz de Lima

PP
Aline Corrêa
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
DEM
Ronaldo Caiado
1 vaga

Carlos Magno
Luis Carlos Heinze
Mendonça Filho
Onyx Lorenzoni vaga do PSB
Pauderney Avelino vaga do PDT
Rodrigo Maia

PR
Paulo Feijó
Wellington Roberto

Anthony Garotinho
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

Titulares

Presidente: Anthony Garotinho (PR)
1º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL)
2º Vice-Presidente: Edivaldo Holanda Junior (PTC)
3º Vice-Presidente: Aureo (PRTB)
Titulares

Leonardo Monteiro
Márcio Macêdo
1 vaga
Suplentes

PT
Amauri Teixeira
Fernando Ferro
Marcon
Paulo Ferreira vaga do PMDB

Suplentes
PT

Benedita da Silva
Bohn Gass vaga do PMDB
Edson Santos 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
vaga do PTB
Diego Andrade
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

Fernando Ferro
Fernando Marroni
Zé Geraldo
PMDB

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

Fernando Jordão vaga do PP
Leandro Vilela
Valdir Colatto

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
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
Bernardo Santana de Vasconcellos
vaga do PRTB
ocupa a vaga)
(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
Paes Landim
vaga)
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

Presidente: Sarney Filho (PV)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)
2º Vice-Presidente: Penna (PV)
3º Vice-Presidente: Rebecca Garcia (PP)

Carlos Zarattini
Fernando Ferro
Gabriel Guimarães
Luiz Alberto
Padre João

Edson Santos
Ronaldo Zulke
Rubens Otoni
Vanderlei Siraque
Weliton Prado

Vander Loubet vaga do PSC
PMDB
Fernando Jordão
Ronaldo Benedet
Wladimir Costa
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Adrian
Arthur Oliveira Maia
Fátima Pelaes
Leonardo Quintão
Professor Setimo
PSDB

Luiz Fernando Machado
Paulo Abi-ackel

Domingos Sávio
Sergio Guerra
(Dep. do PR ocupa a
vaga)

Walter Feldman
PP
Dimas Fabiano
Gladson Cameli vaga do PMDB
José Otávio Germano vaga do PMDB
Luiz Fernando Faria vaga do PRB
Sandes Júnior
Simão Sessim
DEM
Davi Alcolumbre
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº
27/2012) ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PR
Bernardo Santana de Vasconcellos

João Pizzolatti
Luiz Argôlo
Nelson Meurer

Abelardo Lupion
Júlio Campos
Vitor Penido
Aracely de Paula vaga

do PSDB

Maurício Quintella
Lessa
Paulo Feijó

Davi Alves Silva Júnior
João Carlos Bacelar vaga do PSB
PSB
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº
27/2012) ocupa a vaga)

Antonio Balhmann
(Dep. do PDT ocupa
a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga)
PDT

Félix Mendonça
Júnior
Salvador Zimbaldi vaga

Ângelo Agnolin
Marcos Rogério vaga do DEM

do PSB

Bloco PV, PPS
Arnaldo Jardim
Dr. Aluizio

Arnaldo Jordy
Paulo Wagner

PTB
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº
Ronaldo Nogueira
27/2012) ocupa a vaga)
PSC
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Nelson Padovani
PCdoB
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº
Osmar Júnior
27/2012) ocupa a vaga)
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
Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Janete Rocha Pietá
Luiz Sérgio
Taumaturgo Lima

Benedita da Silva
Carlos Zarattini
Francisco Praciano
Leonardo Monteiro
Paulo Ferreira
1 vaga

PMDB
Elcione Barbalho vaga do DEM
Íris de Araújo
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Alexandre Santos vaga do PMN
Hugo Motta
Newton Cardoso
Pedro Novais
Raul Henry
Cesar Colnago

vaga do PMDB

Carlos Alberto Leréia
Emanuel Fernandes
Luiz Nishimori
Sergio Guerra vaga do PP

Eduardo Azeredo
(Dep. do PEN ocupa a vaga)
PP

Jair Bolsonaro
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Dimas Fabiano
Missionário José Olimpio
1 vaga

DEM
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga
PR
vaga do PSD (art. 2º
Anderson Ferreira
Aracely de Paula
do Ato da Mesa nº 27/2012)
Claudio Cajado

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

José Rocha
Vicente Arruda

PSB
Gonzaga Patriota
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
PDT
Damião Feliciano
1 vaga
Bloco PV, PPS
Alfredo Sirkis vaga do PMDB
Roberto de Lucena
PTB
Arnon Bezerra

Abelardo Camarinha
1 vaga
Sebastião Bala Rocha
Vieira da Cunha
1 vaga

Antonio Brito
Paes Landim vaga do PTdoB

PSC
Leonardo Gadelha
Takayama vaga do PMDB

Erivelton Santana
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

Ivan Valente vaga do PR

PSOL
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
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

Presidente: Mandetta (DEM)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM)
2º Vice-Presidente: Lael Varella (DEM)
3º Vice-Presidente: Antonio Brito (PTB)
Titulares

Suplentes
PT

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
Dalva Figueiredo
Iriny Lopes vaga do PMDB
José Guimarães

Erika Kokay
José Mentor
Nazareno Fonteles
PMDB

Marllos Sampaio vaga do PSC
Rodrigo Bethlem
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Edio Lopes
Fabio Trad
Mauro Lopes
PSDB

João Campos
Pinto Itamaraty vaga do PP
(Dep. do PEN ocupa a vaga)

Carlos Sampaio
Luiz Carlos
William Dib vaga do PP
PP

(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Jair Bolsonaro
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
DEM

Alexandre Leite vaga do PP
Efraim Filho
Mendonça Prado vaga do PCdoB

Onyx Lorenzoni vaga do PDT
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
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
vaga do PR
Lourival Mendes
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

Amauri Teixeira
Angelo Vanhoni
Benedita da Silva
Nazareno Fonteles
Rogério Carvalho
1 vaga
Darcísio Perondi
Geraldo Resende
Nilda Gondim vaga do

Arlindo Chinaglia
Assis Carvalho
Dr. Rosinha
Erika Kokay
Padre João
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PMDB
André Zacharow
Danilo Forte
Elcione Barbalho

Bloco PV, PPS

Osmar Terra
Saraiva Felipe
Teresa Surita

Eduardo Barbosa
Marcus Pestana
William Dib
Cida Borghetti
José Linhares
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Íris de Araújo
Raimundão vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
Rodrigo Bethlem vaga do PT
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a vaga)
PSDB
Bruna Furlan
João Campos
Mara Gabrilli
PP
Iracema Portella
Roberto Britto
Toninho Pinheiro
DEM

Fábio Souto vaga do PSC
Lael Varella
Mandetta
(Dep. do PCdoB
ocupa a vaga)

Luiz Carlos Setim
Ronaldo Caiado
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PR

Maurício Trindade
Neilton Mulim
(Dep. do PTdoB
ocupa a vaga)
Alexandre Roso
Ribamar Alves
Dr. Jorge Silva
Sueli Vidigal
Carmen Zanotto
(Dep. do PMDB ocupa
a vaga)

Gorete Pereira
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº
27/2012) ocupa a vaga)
PSB
Pastor Eurico
Paulo Foletto
PDT
Manato
Paulo Rubem Santiago
Bloco PV, PPS
Dr. Aluizio
Roberto de Lucena
Rosane Ferreira vaga do PMDB
PTB

Antonio Brito
Celia Rocha vaga do PP

Arnaldo Faria de Sá
Walney Rocha vaga do DEM
PSC

(Dep. do DEM ocupa
a vaga)

Pastor Marco Feliciano
PCdoB

Jandira Feghali
João Ananias vaga do DEM

Jô Moraes

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

(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)
vaga do PSB
vaga do PCdoB
Roberto Santiago
Armando Vergílio
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 TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
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

Presidente: José Rocha (PR)
1º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC)
3º Vice-Presidente: Luci Choinacki (PT)
Suplentes

PT
Eudes Xavier
Policarpo
Vicentinho
1 vaga

Titulares
Amauri Teixeira
Luiz Sérgio
Marcon
Nelson Pellegrino

José Airton
Luci Choinacki
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
Fátima Pelaes
Sandro Mabel
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Darcísio Perondi
Leonardo Quintão
Wladimir Costa
(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
Sandra Rosado
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
PDT
Flávia Morais vaga do PP
André Figueiredo
Paulo Pereira da Silva
Giovani Cherini vaga do PSDB
vaga do PMDB
Sebastião Bala Rocha
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
vaga do PSDB
Walney Rocha
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

Suplentes
PT
João Paulo Lima
Policarpo
Vicente Candido
PMDB

Benjamin Maranhão vaga do PP
Edinho Bez
Francisco Escórcio
Renan Filho

João Arruda
Joaquim Beltrão
Marllos Sampaio
PSDB

Carlaile Pedrosa
Otavio Leite

Andreia Zito vaga do Bloco PV, PPS
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
Professora Dorinha Seabra
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
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
Magda Mofatto
Arnon Bezerra
José Augusto Maia vaga do PP
PSC
Carlos Eduardo Cadoca vaga do
1 vaga
PT
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

Hugo Leal
Secretário(a): Ana Katia Martins Bertholdo
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PCdoB

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PTdoB
(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
Lourival Mendes

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
José de Filippi
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Andre Vargas
Cândido Vaccarezza
Devanir Ribeiro

José Airton

Alexandre Santos vaga do PT
Edinho Araújo vaga do Bloco PV,

Edinho Bez
Flaviano Melo

PPS

vaga do PDT

Edson Ezequiel
Leonardo Quintão vaga do PCdoB
Marinha Raupp vaga do PSDB
Mauro Lopes
Newton Cardoso
Washington Reis
(Dep. do PR ocupa a vaga)

Giroto
Mauro Mariani
vaga do PTdoB
Nelson Bornier
Pedro Chaves vaga do PP
Professor Setimo vaga do PP
Ronaldo Benedet vaga do PSC
PSDB
Carlos Alberto Leréia
Nilson Leitão
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
PP
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

João Leão
Lázaro Botelho
Luiz Argôlo vaga do PT
Mário Negromonte
Renzo Braz vaga do DEM

DEM
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Júlio Campos
Lael Varella
Vitor Penido
PR

Jaime Martins
Lúcio Vale vaga do PTB
Milton Monti
Wellington Fagundes vaga do

Francisco Floriano
Paulo Freire

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
Bohn Gass
Gabriel Guimarães
Pedro Uczai

Jesus Rodrigues
Marcon
Rogério Carvalho
1 vaga
PMDB

Alceu Moreira
Antônio Andrade
Celso Maldaner
Leandro Vilela
Valdir Colatto vaga do DEM

4 vagas

PSDB
Reinaldo Azambuja
Wandenkolk Gonçalves
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Alfredo Kaefer
Domingos Sávio
Luiz Nishimori
PP

Luis Carlos Heinze
Roberto Balestra

PSOL

Zoinho vaga do PMDB
PSB
Beto Albuquerque
Jose Stédile
Laurez Moreira

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Jesus Rodrigues
PMDB

Alberto Mourão
Vanderlei Macris
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

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

vaga do DEM

Gonzaga Patriota
Leopoldo Meyer
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

DEM
Abelardo Lupion
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PR
Bernardo Santana de Vasconcellos
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSB
Domingos Neto
Laurez Moreira
PDT
Zé Silva
Bloco PV, PPS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB
Josué Bengtson

Dilceu Sperafico
Jerônimo Goergen
2 vagas

2 vagas

2 vagas

Giovani Cherini
1 vaga
Celia Rocha

PSC
Costa Ferreira

Heleno Silva

1 vaga
PTdoB

Nelson Padovani
PCdoB

Rosinha da Adefal

1 vaga
PRB

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)

1 vaga
2 vagas

1 vaga

2 vagas

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

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)

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
Titulares

Suplentes

Suplentes
PT

Francisco Praciano
José de Filippi
Paulo Teixeira
Rogério Carvalho

Afonso Florence
Assis do Couto
Márcio Macêdo
Nazareno Fonteles
PMDB

Leonardo Picciani
Luiz Pitiman
Osmar Serraglio
Saraiva Felipe

Fabio Trad
3 vagas

PT
Carlinhos Almeida
Luiz Alberto
Luiz Couto
1 vaga

Devanir Ribeiro
Edson Santos
Fátima Bezerra
1 vaga
PMDB

Fátima Pelaes
Marinha Raupp
Marllos Sampaio
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Edinho Bez
Mauro Benevides
2 vagas
PSDB

PSDB
Bonifácio de Andrada
João Campos
Luiz Carlos

3 vagas

Andreia Zito
Otavio Leite
Vanderlei Macris

3 vagas
PP

PP
Beto Mansur
Esperidião Amin

João Leão
Paulo Maluf
DEM

Mendonça Filho
Mendonça Prado

Sandes Júnior
Vilson Covatti

Marcio Reinaldo Moreira
Roberto Teixeira
DEM

2 vagas

Alexandre Leite
Mendonça Prado

2 vagas

Gorete Pereira
Zoinho

2 vagas

Mauro Nazif
Sandra Rosado

2 vagas
PR

PR
Laercio Oliveira
1 vaga

2 vagas
PSB

PSB
Audifax
Valadares Filho

2 vagas
PDT

PDT
Paulo Rubem Santiago

Paulo Pereira da Silva

Bloco PV, PPS
Almeida Lima

1 vaga

PTB

Arnaldo Faria de Sá

PSC

Filipe Pereira

PCdoB

Chico Lopes

Daniel Almeida
PRB

1 vaga
PRB

1 vaga
PCdoB

Leonardo Gadelha

João Ananias

1 vaga
PSC

1 vaga

Costa Ferreira

1 vaga
PTB

1 vaga

Paes Landim

Giovani Cherini
Bloco PV, PPS

1 vaga

Jhonatan de Jesus

Cleber Verde

PHS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSDB
1 vaga

PSD
Átila Lins vaga do PMDB
Felipe Bornier vaga do PHS

Bonifácio de Andrada
João Campos
(Dep. do PR ocupa a vaga)

3 vagas
PP

Carlos Magno
Roberto Balestra

Secretário(a): Raquel Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

Dilceu Sperafico
José Otávio Germano
DEM

Alexandre Leite
Augusto Coutinho

2 vagas
PR

COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DE IMPLEMENTAR
TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM
BRASILEIRO

Gorete Pereira
Jorginho Mello vaga do PSDB
Laercio Oliveira

Aelton Freitas
1 vaga
PSB

Abelardo Camarinha
Gonzaga Patriota

Valtenir Pereira
1 vaga
PDT

João Dado

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

Damião Feliciano
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga
PTB

Nelson Marquezelli
Titulares

Suplentes
PT

Josué Bengtson
PSC

Zequinha Marinho

1 vaga
PCdoB

Miguel Corrêa
Newton Lima

Evandro Milhomen

Osmar Júnior
PRB

PMDB

Antonio Bulhões

Teresa Surita

1 vaga
PRTB

PSDB

Aureo

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)
José Carlos Araújo
Jefferson Campos
Moreira Mendes
Onofre Santo Agostini

Luiz Fernando Machado
Mara Gabrilli
DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende
PSOL
Jean Wyllys

Secretário(a): Shelley Galvão Valadares
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

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)

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

Titulares

Suplentes
PT

Carlinhos Almeida
Josias Gomes
Weliton Prado
1 vaga

Zé Geraldo
3 vagas
PMDB

Arthur Oliveira Maia
Marcelo Castro
Mauro Lopes
Wladimir Costa

Darcísio Perondi
3 vagas

João Paulo Lima
Paulo Teixeira
Sibá Machado
1 vaga

Iriny Lopes
3 vagas
PMDB

José Priante
Leonardo Quintão
Lucio Vieira Lima
Raul Henry

Edinho Bez
Geraldo Resende
Manoel Junior
Sandro Mabel
PSDB

Cesar Colnago

3 vagas

Izalci vaga do PR
Luiz Fernando Machado
Raimundo Gomes de Matos

Eduardo Azeredo
Marcus Pestana
William Dib
PP

Bonifácio de Andrada
Marcio Bittar
Romero Rodrigues
PP

Esperidião Amin
Paulo Maluf

Renato Molling
Roberto Britto
DEM

2 vagas

2 vagas

Esperidião Amin
José Otávio Germano
Paulo Maluf
Simão Sessim

PR

Jerônimo Goergen
Marcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra
1 vaga
DEM

Wellington Fagundes
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

2 vagas
PSB

Audifax
1 vaga

2 vagas

Augusto Coutinho
Efraim Filho
Pauderney Avelino
Ronaldo Caiado

Felipe Maia
Mandetta
Mendonça Filho
Onyx Lorenzoni
PR

PDT

Jaime Martins

Marcos Medrado

1 vaga
Bloco PV, PPS

Sandro Alex

Maurício Quintella Lessa
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)
1 vaga

Luciano Castro

1 vaga

Vicente Arruda

1 vaga

Luiza Erundina
Ribamar Alves

PTB

PSB

1 vaga
PSC
Leonardo Gadelha

1 vaga
PCdoB

1 vaga

Valtenir Pereira
PDT

1 vaga
PRB

1 vaga

1 vaga

Pastor Eurico
Valadares Filho
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)

Miro Teixeira
Reguffe

PSL

Félix Mendonça Júnior
Sueli Vidigal
Bloco PV, PPS

Dr. Grilo

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)

Átila Lins
Onofre Santo Agostini

Junji Abe
1 vaga

Alfredo Sirkis
Almeida Lima vaga do PMDB
Sandro Alex

Roberto Freire
Rosane Ferreira
PTB

Antonio Brito
Walney Rocha

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim
PSC

Carlos Eduardo Cadoca

Edmar Arruda
PCdoB

Daniel Almeida

Delegado Protógenes
PRB

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

Suplentes
PT

Erika Kokay
Henrique Fontana
João Paulo Lima
José Guimarães
Ricardo Berzoini
Rubens Otoni
Waldenor Pereira
PMDB
Alceu Moreira
Edinho Araújo
Mauro Benevides
Newton Cardoso
Professor Setimo
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Vitor Paulo
PTdoB

Lourival Mendes

1 vaga
PSD

vaga do PR

Felipe Bornier
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

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

George Hilton

Bohn Gass
Fernando Ferro
Luci Choinacki
Luiz Alberto
Sibá Machado
Taumaturgo Lima
Vicente Candido
Danilo Forte
Eduardo Cunha
Íris de Araújo
Marcelo Castro
Raul Henry
1 vaga

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

Alfredo Kaefer

Amauri Teixeira

Sibá Machado

Fernando Marroni
Márcio Macêdo
Zeca Dirceu

3 vagas

José Mentor

Weliton Prado
PMDB

PMDB
Marllos Sampaio
Nilda Gondim
Rogério Peninha Mendonça
1 vaga

Francisco Escórcio
Raul Henry
2 vagas

Arthur Oliveira Maia
Eliseu Padilha
Fabio Trad
Marçal Filho

Edio Lopes
Eduardo Cunha
Ronaldo Benedet
Valdir Colatto
PSDB

Carlos Sampaio
PSDB

Eduardo Barbosa
Izalci vaga do PR
Nilson Leitão
(Dep. do PR ocupa a vaga)

3 vagas

Zenaldo Coutinho
(Dep. do PEN ocupa a
vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)

João Campos
Reinaldo Azambuja
PP
Rebecca Garcia
Renzo Braz

PP
Jerônimo Goergen
José Linhares

Roberto Teixeira
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

Esperidião Amin
Vilson Covatti
DEM

Davi Alcolumbre
Felipe Maia

Eli Correa Filho
Júlio Campos
PR

Ronaldo Fonseca
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

Bernardo Santana de
Vasconcellos
João Maia
Jorginho Mello vaga do PSDB

PSB
Alexandre Cardoso
Gonzaga Patriota

Keiko Ota
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)
(Dep. do PRTB ocupa a
ocupa a vaga)
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
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

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".

PT
Alessandro Molon
Beto Faro
Cândido Vaccarezza

Amauri Teixeira
Devanir Ribeiro
Pedro Uczai

Presidente: Luiz Carlos (PSDB)
1º Vice-Presidente: Francisco Araújo (PSD)
2º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB)

Titulares

3º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB)
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares

Suplentes
PT

Beto Faro
Dalva Figueiredo
Padre Ton
Zé Geraldo

Francisco Praciano
Jesus Rodrigues
Miriquinho Batista
Sibá Machado
PMDB

Fátima Pelaes
Flaviano Melo
Natan Donadon
Teresa Surita

Edio Lopes
Marinha Raupp
2 vagas
PSDB

Luiz Carlos
Reinaldo Azambuja
(Dep. do PEN ocupa a vaga)

3 vagas

Dalva Figueiredo
Gilmar Machado
Miriquinho Batista
Odair Cunha

Domingos Dutra
Jesus Rodrigues
Josias Gomes
1 vaga
PMDB

Edio Lopes
Flaviano Melo
Marçal Filho
Sandro Mabel

Alberto Filho
Elcione Barbalho
Pedro Chaves
1 vaga
PSDB

João Campos
Wandenkolk Gonçalves
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Carlos Alberto Leréia
2 vagas
PP

Sandes Júnior
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Aline Corrêa
Lázaro Botelho
DEM

PP
Carlos Magno
Gladson Cameli

Lázaro Botelho
Rebecca Garcia
DEM

Davi Alcolumbre
Paulo Cesar Quartiero

Lira Maia
Pauderney Avelino
PR

Luciano Castro
Vinicius Gurgel

2 vagas
PSB

Janete Capiberibe
Mauro Nazif

2 vagas
PDT

Sebastião Bala Rocha

Marcos Rogério
Bloco PV, PPS

Sarney Filho

1 vaga
PTB

Josué Bengtson

Suplentes
PT

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
Raul Lima

Moreira Mendes
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)

Paulo Cesar Quartiero
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR
Laercio Oliveira
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Janete Capiberibe
Mauro Nazif
PDT
Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS
1 vaga
PTB
Nilton Capixaba
PSC
Antônia Lúcia
PCdoB
Evandro Milhomen
PRB
George Hilton
PMN
(Dep. do PSD ocupa a 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

Efraim Filho
1 vaga
2 vagas

2 vagas

Flávia Morais
Sarney Filho
Arnaldo Faria de Sá
Zequinha Marinho
1 vaga
Cleber Verde
1 vaga

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)

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

Alessandro Molon
Amauri Teixeira
Décio Lima
José Mentor

Titulares
Luiz Couto
Nelson Pellegrino
Vicente Candido
1 vaga

PMDB
Manoel Junior
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Wilson Filho

Marçal Filho
Nelson Bornier
Rogério Peninha Mendonça
1 vaga
PSDB

Bonifácio de Andrada
Otavio Leite
Reinaldo Azambuja

Andreia Zito
Romero Rodrigues
1 vaga
PP

Dilceu Sperafico
Jerônimo Goergen

Roberto Balestra
Vilson Covatti
DEM

Davi Alcolumbre
Eli Correa Filho

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

Gorete Pereira
(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

Lincoln Portela
PSB

Valadares Filho
Valtenir Pereira

Mauro Nazif
1 vaga
PDT

Vieira da Cunha

Suplentes
PT

Benedita da Silva
Biffi
Luci Choinacki
Luiz Alberto

Amauri Teixeira
Carlos Zarattini
Luiz Couto
Miriquinho Batista
PMDB

Adrian
Carlos Bezerra
Marçal Filho
Nilda Gondim

Fabio Trad
Fátima Pelaes
2 vagas
PSDB

João Campos
Pinto Itamaraty
Reinaldo Azambuja

Domingos Sávio
2 vagas
PP

Roberto Balestra
Simão Sessim

Cida Borghetti
Iracema Portella
DEM

Onyx Lorenzoni
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

2 vagas
PR

Gorete Pereira
Maurício Trindade

Henrique Oliveira
Laercio Oliveira
PSB

Sandra Rosado
1 vaga

2 vagas
PDT

Flávia Morais

Paulo Pereira da Silva
Bloco PV, PPS

João Dado

Bloco PV, PPS
(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
vaga do PHS
vaga do DEM
Felipe Bornier
Júlio Cesar
Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS
PTdoB
Lourival Mendes vaga do PR

1 vaga

1 vaga
PTB

1 vaga

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

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)

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

Titulares

Suplentes
PT

Décio Lima
Gabriel Guimarães
Vanderlei Siraque
Vicente Candido

Alessandro Molon
3 vagas
PMDB

Arthur Oliveira Maia
Eduardo Cunha
Eliseu Padilha
Pedro Novais

Genecias Noronha
João Magalhães
José Priante
Lucio Vieira Lima
PSDB

Jutahy Junior
Raimundo Gomes de Matos
Reinaldo Azambuja

Alfredo Kaefer
Cesar Colnago
Nelson Marchezan Junior
PP

Jerônimo Goergen
Renato Molling

Renzo Braz
Roberto Teixeira
DEM

Eli Correa Filho
Rodrigo Maia

Efraim Filho
1 vaga
PR

Jaime Martins
Laercio Oliveira

2 vagas
PSB

Antonio Balhmann
Severino Ninho

2 vagas
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
Junji Abe
Marcos Montes

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)
Guilherme Campos
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:

Suplentes
PT

Fernando Ferro
Miriquinho Batista
Padre Ton
Valmir Assunção

Amauri Teixeira
João Paulo Lima
Nazareno Fonteles
Taumaturgo Lima
PMDB

Asdrubal Bentes
Edio Lopes
Natan Donadon
Teresa Surita

Eduardo Cunha
João Magalhães vaga do PR
Marinha Raupp
Valdir Colatto
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSDB

Marcio Bittar
Nilson Leitão
(Dep. do PEN ocupa a vaga)

Bruno Araújo
Reinaldo Azambuja
Rodrigo de Castro
PP

Carlos Magno
Vilson Covatti

José Otávio Germano
Simão Sessim
DEM

Davi Alcolumbre
Paulo Cesar Quartiero

2 vagas

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
vaga do PTB
Francisco Araújo
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)

Titulares

3º Vice-Presidente: Rosane Ferreira (PV)
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Edson Santos
José de Filippi
Rogério Carvalho
Zezéu Ribeiro

Amauri Teixeira
Carlos Zarattini
Iriny Lopes
1 vaga
PMDB

Flaviano Melo
Íris de Araújo
João Arruda
Leonardo Quintão vaga do PR
Mauro Mariani

Adrian
Hugo Motta
2 vagas

Carlos Zarattini
Edson Santos
Fernando Ferro
Sibá Machado

Andre Vargas
Fernando Marroni
Padre Ton
Paulo Teixeira
PMDB

Edinho Bez
Marllos Sampaio
Mauro Lopes
Pedro Paulo (Licenciado)

Edio Lopes
Marinha Raupp
2 vagas
PSDB

Luiz Carlos
Luiz Fernando Machado
(Dep. do PEN ocupa a vaga)

Duarte Nogueira
Eduardo Azeredo
1 vaga
PP

PSDB
Otavio Leite
Walter Feldman
William Dib

Bruno Araújo
Duarte Nogueira
Zenaldo Coutinho
PP

Rebecca Garcia
Roberto Britto

Roberto Teixeira
1 vaga
DEM

Luiz Carlos Setim

Suplentes
PT

Professora Dorinha Seabra
Rezende

(Dep. do PSD (por cessão de vagas)
1 vaga
ocupa a 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

Dilceu Sperafico
Gladson Cameli

Lázaro Botelho
Nelson Meurer
DEM

Pauderney Avelino
Paulo Cesar Quartiero

Davi Alcolumbre
Lael Varella
PR

Henrique Oliveira
Maurício Quintella Lessa

Aelton Freitas
Vicente Arruda
PSB

Mauro Nazif
1 vaga

2 vagas
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)
PSD (por cessão de vagas)
Dr. Paulo César
Hugo Napoleão
PEN
Berinho Bantim vaga do PSDB
PSL
Dr. Grilo vaga do PTC

1 vaga
Júlio Cesar
Moreira Mendes

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 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"

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: 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)

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
Décio Lima
José Mentor
Vicente Candido

4 vagas

PMDB
Darcísio Perondi
Edinho Araújo vaga do PMN
Edinho Bez
João Arruda
Osmar Serraglio

Eduardo Cunha
Júnior Coimbra
Lucio Vieira Lima
Ronaldo Benedet
Sandro Mabel vaga do PR
PSDB

Bruno Araújo
Eduardo Azeredo
Sergio Guerra

Duarte Nogueira
Otavio Leite
Rui Palmeira
PP

Beto Mansur
Cida Borghetti

Carlos Magno
Esperidião Amin
DEM

Luiz Carlos Setim
1 vaga

Mendonça Prado
1 vaga
PR

João Carlos Bacelar
José Rocha
Luciano Castro vaga do PRB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga
PSB

Beto Albuquerque
Valadares Filho

2 vagas
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

Rogério Carvalho
(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)

Suplentes
PT

Alessandro Molon
Nazareno Fonteles

Paulo Pimenta
Paulo Teixeira

Titulares
Gilmar Machado
Newton Lima

Suplentes
PT

Gabriel Guimarães

Francisco Praciano

José Mentor
Paulo Teixeira
1 vaga

Odair Cunha
Padre João
Vicente Candido
PMDB

Arthur Oliveira Maia
Eduardo Cunha
Fabio Trad
Marçal Filho

Benjamin Maranhão
Danilo Forte
Eliseu Padilha
Júnior Coimbra
Sandro Mabel vaga do PR
PSDB

Bonifácio de Andrada
Luiz Carlos
Rui Palmeira

Alfredo Kaefer
Nelson Marchezan Junior
Paulo Abi-ackel
PP

Esperidião Amin
Jerônimo Goergen

Roberto Teixeira
Vilson Covatti
DEM

Efraim Filho
Felipe Maia

Augusto Coutinho
Mendonça Filho
PR

Ronaldo Fonseca
Vicente Arruda

Anthony Garotinho
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

Severino Ninho
Valtenir Pereira

Edson Silva
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

Gabriel Guimarães
Henrique Fontana

Luiz Couto
Paulo Pimenta
PMDB

Alberto Filho
Eliseu Padilha
João Arruda
Osmar Serraglio

Eduardo Cunha
Marçal Filho
2 vagas
PSDB

Carlos Sampaio
Luiz Fernando Machado
1 vaga

Cesar Colnago
João Campos
1 vaga
PP

Renato Molling
Vilson Covatti

Roberto Teixeira
Sandes Júnior
DEM

Mendonça Filho
Onyx Lorenzoni

Alexandre Leite
1 vaga
PR

Laercio Oliveira
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga
PSB

Audifax
Leopoldo Meyer

2 vagas
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
vaga do PR
Liliam Sá
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"

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

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)

Suplentes
PT

Assis do Couto
Beto Faro
Biffi
Luci Choinacki

Andre Vargas
Marcon
Pedro Uczai
Zeca Dirceu
PMDB

Titulares

Suplentes
PT

Carlos Zarattini
Francisco Praciano

Alessandro Molon
Erika Kokay

Giroto vaga do PR
Hermes Parcianello
Osmar Serraglio
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Valdir Colatto
3 vagas

1 vaga
PSDB
Alfredo Kaefer
Luiz Nishimori
1 vaga

3 vagas

Eduardo Barbosa
Izalci vaga do PR
Nilson Leitão
(Dep. do PR ocupa a vaga)

Mara Gabrilli
Nelson Marchezan Junior
1 vaga
PP

PP
Dilceu Sperafico
Lázaro Botelho

Cida Borghetti
Sandes Júnior
DEM

Luiz Carlos Setim
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

2 vagas
PR

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga
PSB

Leopoldo Meyer
1 vaga

2 vagas
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

Eduardo Sciarra vaga do DEM
Reinhold Stephanes vaga do PMDB

PSD

Cida Borghetti
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

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

Esperidião Amin
José Linhares

Suplentes

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)

PT
Fátima Bezerra vaga do PTC
João Paulo Lima
Leonardo Monteiro
Newton Lima
Sibá Machado vaga do PRB
Waldenor Pereira

Angelo Vanhoni vaga do PMDB
Artur Bruno
Dalva Figueiredo
Fernando Ferro vaga do PR
Miriquinho Batista
1 vaga

Titulares

Suplentes
PT

Domingos Dutra
Josias Gomes
Padre Ton
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Alessandro Molon
Amauri Teixeira vaga do PMDB
Fátima Bezerra vaga do PR
Miriquinho Batista
Vicentinho
1 vaga

PMDB
Gabriel Chalita
Joaquim Beltrão
Raul Henry
Teresa Surita

Lelo Coimbra
Renan Filho
(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB

PMDB
Benjamin Maranhão
Geraldo Resende
Osmar Terra

Alberto Filho
André Zacharow
Leandro Vilela

Pedro Chaves

(Dep. do PT ocupa a vaga)
PSDB

João Campos
Raimundo Gomes de Matos
Romero Rodrigues

Andreia Zito
Antonio Imbassahy
Vaz de Lima
PP

Aline Corrêa
Roberto Britto

José Linhares
Toninho Pinheiro
DEM

Efraim Filho
Mendonça Prado

Fábio Souto
Mandetta
PR

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

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

Rodrigo Bethlem
Teresa Surita vaga do PRB
Wilson Filho

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

Cesar Colnago
João Campos
William Dib

Andreia Zito
Eduardo Barbosa
1 vaga
PP

Afonso Hamm
Iracema Portella

Aline Corrêa
José Linhares
DEM

Mendonça Prado
Professora Dorinha Seabra
Rezende

Mandetta
1 vaga

PSB

PR

Mauro Nazif
Valtenir Pereira
Ângelo Agnolin vaga do PT
Flávia Morais

Domingos Neto
Ribamar Alves

Anderson Ferreira
(Dep. do PRTB ocupa a vaga)

PDT

Jaime Martins
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PSB

Dr. Jorge Silva

Givaldo Carimbão
Pastor Eurico

Domingos Neto
Sandra Rosado

Bloco PV, PPS

PDT

1 vaga

Rosane Ferreira

Dr. Jorge Silva

Flávia Morais
Sueli Vidigal vaga do PMDB

PTB
Ronaldo Nogueira

Bloco PV, PPS

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Rosane Ferreira

Carlos Eduardo Cadoca

Carmen Zanotto
PTB

Andre Moura
PCdoB

Arnaldo Faria de Sá

Jô Moraes

Ronaldo Nogueira
PSC

Alice Portugal
PRB

1 vaga

1 vaga

Pastor Marco Feliciano vaga do

Antônia Lúcia

PR

PRP

1 vaga

Jânio Natal
Dr. Paulo César vaga do PR
Felipe Bornier vaga do PR

PCdoB

1 vaga
PSD

Liliam Sá vaga do PR

João Ananias

1 vaga
PRB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Otoniel Lima
PRP

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

1 vaga

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)

Dr. Paulo César
Marcelo Aguiar

Eleuses Paiva
Jefferson Campos
PRTB

Aureo vaga do PR
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
Luiz Couto
Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes

Nelson Pellegrino
3 vagas

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

PMDB
Marçal Filho
Osmar Terra

Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

Darcísio Perondi
Fabio Trad

Alessandro Molon
Erika Kokay
Luiz Couto

Fátima Bezerra
3 vagas

Reginaldo Lopes

Renan Filho
Teresa Surita

PMDB
Fátima Pelaes
Osmar Terra
Teresa Surita
1 vaga

Gastão Vieira (Licenciado)
3 vagas
PSDB

Andreia Zito
Eduardo Barbosa
(Dep. do PR ocupa a vaga)

Pedro Chaves
PSDB

Eduardo Barbosa
Izalci vaga do PR
Nelson Marchezan Junior
1 vaga

Alfredo Kaefer
Mara Gabrilli
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PP

3 vagas
José Linhares
Waldir Maranhão

Esperidião Amin
(Dep. do PR ocupa a vaga)

PP

DEM

Aline Corrêa
Cida Borghetti

Iracema Portella
Rebecca Garcia

DEM
Efraim Filho
Professora Dorinha Seabra Rezende
PR
Jorginho Mello vaga do PSDB
Paulo Freire
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSB
Romário
Sandra Rosado
PDT
Sueli Vidigal
Bloco PV, PPS
1 vaga
PTB
Josué Bengtson
PSC
Pastor Marco Feliciano
PCdoB
Alice Portugal
PRB
Vitor Paulo
PTdoB
Rosinha da Adefal
PSD
Liliam Sá vaga do PR

Efraim Filho
Professora Dorinha Seabra
Rezende

Onyx Lorenzoni
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR

2 vagas
Paulo Freire
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
2 vagas

Jorginho Mello vaga do PSDB
Neilton Mulim
Ronaldo Fonseca vaga do PP
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

PSB
Domingos Neto
Jose Stédile

Ariosto Holanda
1 vaga

2 vagas
PDT

Flávia Morais

Paulo Rubem Santiago

Marcos Rogério
Bloco PV, PPS

Antônio Roberto

Antônio Roberto

Stepan Nercessian
PTB

Celia Rocha

Alex Canziani

Paes Landim
PSC

1 vaga

Hugo Leal

Andre Moura
PCdoB

1 vaga

Alice Portugal

Chico Lopes
PRB

Antonio Bulhões
1 vaga

1 vaga

(Dep. do PT ocupa a vaga)

PMN
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSD

1 vaga
Marcos Montes

vaga do DEM

PSOL
Ivan Valente vaga do PR

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6225

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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

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)

Suplentes

Titulares

PT
Angelo Vanhoni
Biffi
Fátima Bezerra
Newton Lima

Alessandro Molon
Artur Bruno
Gilmar Machado
Pedro Uczai
Weliton Prado vaga do PRB
PMDB

Lelo Coimbra
Professor Setimo vaga do PMN
Raul Henry

Suplentes
PT

Eliseu Padilha
Gabriel Chalita
Joaquim Beltrão

Erika Kokay
Henrique Fontana
João Paulo Lima
José Guimarães
Ricardo Berzoini
Rubens Otoni
Waldenor Pereira

Bohn Gass
Dalva Figueiredo
Fernando Ferro
Luci Choinacki
Luiz Alberto
Sibá Machado
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
Professor Setimo
vaga)
(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)
(Dep. do PTdoB ocupa a
Vicente Arruda
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
vaga do DEM
Eleuses Paiva
Felipe Bornier vaga do PR
Jefferson Campos vaga do PSB
Onofre Santo Agostini vaga do
DEM

PTdoB

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
Gilmar Machado
Jesus Rodrigues
Reginaldo Lopes

Afonso Florence
Artur Bruno
Francisco Praciano
Gabriel Guimarães
PMDB

Lelo Coimbra
Professor Setimo
Raul Henry
Wilson Filho

Geraldo Resende
Joaquim Beltrão
2 vagas
PSDB

Izalci vaga do PR
3 vagas

3 vagas
PP

José Linhares
Waldir Maranhão

Aline Corrêa
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

Lourival Mendes vaga do PR
Ivan Valente vaga do PMDB

PSOL

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.

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

Reinaldo Azambuja
1 vaga

Osmar Serraglio

William Dib
(Dep. do PEN ocupa a vaga)

PSDB

PP

Bruno Araújo
PDT

Jair Bolsonaro
Vilson Covatti

PTB

Júlio Campos
1 vaga

Arthur Lira
Sandes Júnior
DEM

João Dado
Miro Teixeira

2 vagas
PR

Arnaldo Faria de Sá
PCdoB

Ronaldo Fonseca
1 vaga

Aldo Rebelo (Licenciado)
PRB
Cleber Verde

Givaldo Carimbão
Valtenir Pereira

Secretário(a): Vieira da Cunha
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

Paulo Wagner
Arnaldo Faria de Sá
Andre Moura
Delegado Protógenes
Otoniel Lima
Jânio Natal

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

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PSB
Gonzaga Patriota
Pastor Eurico
PDT
João Dado
Bloco PV, PPS
1 vaga
PTB
José Augusto Maia
PSC
Antônia Lúcia
PCdoB
Perpétua Almeida
PRB
1 vaga
PRP
1 vaga
PSD

Átila Lins vaga do PMDB
PTdoB

Titulares

Lourival Mendes vaga do PR
PEN
Fernando Francischini vaga do PSDB

Suplentes
PMDB

Fabio Trad

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

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 PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR DENÚNCIAS DE TURISMO SEXUAL E
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,
CONFORME DIVERSAS MATÉRIAS PUBLICADAS PELA
IMPRENSA.

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

Titulares

PT
Dalva Figueiredo
Décio Lima
Miriquinho Batista
Vicentinho
PMDB
Danilo Forte
Edio Lopes
Ronaldo Benedet
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
João Campos

Suplentes
PT

Suplentes

José Mentor
Paulo Pimenta
Rui Costa (Licenciado)
Zeca Dirceu

Presidente: Erika Kokay (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Jean Wyllys (PSOL)
3º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB)
Relator: Liliam Sá (PSD)

Alceu Moreira
Fátima Pelaes
Mendes Ribeiro Filho (Licenciado)
1 vaga
PSDB
Wandenkolk Gonçalves

Dalva Figueiredo
Erika Kokay
Fátima Bezerra
Luiz Couto

Padre Ton
3 vagas
PMDB

Geraldo Resende
Marllos Sampaio
Ronaldo Benedet
Teresa Surita

Mauro Benevides
Mauro Lopes
2 vagas
PSDB

João Campos
Marco Tebaldi
Nelson Marchezan Junior

Vanderlei Macris
2 vagas
PP

Iracema Portella
José Linhares

Rebecca Garcia
Roberto Britto
DEM

Mandetta
Professora Dorinha Seabra
Rezende

DEM
Jairo Ataíde
Lira Maia

Luiz Carlos Setim
Mandetta
PR

Alexandre Leite
1 vaga

PR
(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
vaga do PR
Rosinha da Adefal
Gorete Pereira

Bernardo Santana de
Vasconcellos
Lúcio Vale

Aelton Freitas
Laercio Oliveira
PSB

Gonzaga Patriota
1 vaga

Valtenir Pereira
1 vaga
PDT

Giovanni Queiroz

Oziel Oliveira
Bloco PV, PPS

1 vaga

Dr. Aluizio
PTB

Nelson Marquezelli

Josué Bengtson
PSC

Zequinha Marinho
Assis Melo
Heleno Silva
1 vaga
Homero Pereira
Marcos Montes

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PCdoB
1 vaga
PRB
1 vaga
PTdoB
(Dep. do PTC ocupa a vaga)
PSD (por cessão de vagas)
Junji Abe
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

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.

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: 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)

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

Titulares

Suplentes
PT

Amauri Teixeira
Cláudio Puty
Valmir Assunção
Vicentinho

Domingos Dutra
Marcon
Miriquinho Batista
1 vaga

Luiz Couto
Miriquinho Batista
Nelson Pellegrino
Sibá Machado

PMDB
Darcísio Perondi
Júnior Coimbra
Sandro Mabel
Valdir Colatto

Asdrubal Bentes
Edio Lopes
Flaviano Melo
Teresa Surita

Domingos Sávio
Duarte Nogueira
Nilson Leitão

João Campos
Paulo Abi-ackel
(Dep. do PEN ocupa a vaga)

Lázaro Botelho
Roberto Balestra

Missionário José Olimpio
Rebecca Garcia

Arthur Oliveira Maia
João Magalhães
Marinha Raupp
1 vaga
PSDB

PP
Carlos Magno
Luis Carlos Heinze

4 vagas

PMDB
Alceu Moreira
André Zacharow
Asdrubal Bentes
Marçal Filho

PSDB
Reinaldo Azambuja
Walter Feldman
William Dib

Suplentes
PT

Nelson Marchezan Junior
2 vagas
PP
Gladson Cameli
José Otávio Germano

DEM

PTB

Mendonça Prado
1 vaga

2 vagas

Walney Rocha
PV

PR

Dr. Aluizio

Davi Alves Silva Júnior
Paulo Freire

Anderson Ferreira
1 vaga

Secretário(a): -

PSB
Janete Capiberibe
Severino Ninho

2 vagas
PDT

Flávia Morais

Sebastião Bala Rocha

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

Bloco PV, PPS
Arnaldo Jordy

Carmen Zanotto

Coordenador: Roberto Santiago (PSD)

Josué Bengtson

Titulares

PTB
José Augusto Maia
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
Moreira Mendes

2 vagas

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

PEN
Fernando Francischini vaga do PSDB
COMISSÃO EXTERNA PARA AUXILIAR, ORIENTAR,
ORGANIZAR, FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS
PREPARATIVOS DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
2013, QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO.

Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6225

Coordenador: Rodrigo Maia (DEM)
Relator: Alessandro Molon (PT)
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.

Titulares

Suplentes
PT

Alessandro Molon
PSDB
Otavio Leite
PR

Coordenador: Cláudio Puty (PT)
Titulares

Anthony Garotinho
Suplentes

PT

DEM
Rodrigo Maia
PDT

Cláudio Puty
Francisco Praciano

Miro Teixeira
PSC

PCdoB

Hugo Leal

PSOL

Secretário(a): -

Delegado Protógenes
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

Titulares
Alessandro Molon

PR

Arolde de Oliveira
Liliam Sá

Anthony Garotinho
PDT

Suplentes
PT

PMDB
Washington Reis

Miro Teixeira

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.

PSD

PSB
Glauber Braga

PDT

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

Marcelo Matos
PSC
Filipe Pereira
PRB
Vitor Paulo

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
DESDOBRAMENTOS DA GRAVE SITUAÇÃO VIVENCIADA NA
RESERVA SUIÁ-MISSÚ, LOCALIZADA NA REGIÃO
ARAGUAIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

Coordenador: Wellington Fagundes (PR)
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

Titulares

Suplentes
PT

Francisco Praciano
Weliton Prado
PMDB
Leonardo Quintão
PSD
Carlos Souza
Liliam Sá

Coordenador: José Augusto Maia (PTB)

PSDB
Titulares

Suplentes
PT

Fernando Ferro

Eduardo Gomes
João Campos
Nilson Leitão

PMDB

PR

Marllos Sampaio

Henrique Oliveira
Wellington Fagundes

PSDB

DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende
PV
Roberto de Lucena

João Campos
PTB
José Augusto Maia
PCdoB
Delegado Protógenes
PV

Secretário(a):

Dr. Aluizio
Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: 3216-6213

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.

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: Dr. Aluizio (PV)
Titulares

Suplentes
PT

Alessandro Molon

Coordenador: Sarney Filho (PV)

PSD
Fernando Torres

Titulares

Suplentes
PT

PR
Paulo Feijó
PDT

Alessandro Molon
PMDB

Marcelo Matos
PCdoB

Danilo Forte
Geraldo Resende

Delegado Protógenes
PSDB

Ricardo Tripoli

PV
Dr. Aluizio

PP
Rebecca Garcia

Secretário(a): PSB

Janete Capiberibe
PV
Penna
Sarney Filho
PPS
Arnaldo Jordy
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho

COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA
REALIZAR LEVANTAMENTO IN LOCO SOBRE AS CAUSAS
DA VIOLÊNCIA CONTRA O POVO INDÍGENA GUARANIKAIOWÁ.
Coordenador: Padre Ton (PT)

Titulares

Suplentes
PT

Biffi
Domingos Dutra
Erika Kokay
Padre Ton
Secretário(a):

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS

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: José Mentor (PT)
Coordenador: Carlos Zarattini (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Gabriel Guimarães
José Mentor
1 vaga

Alessandro Molon
Carlos Zarattini
Jilmar Tatto
PMDB

Carlos Bezerra
Fátima Pelaes
Mauro Benevides
Sandro Mabel vaga do PR

Edinho Bez
Leonardo Quintão
1 vaga
PSDB

Carlos Sampaio
1 vaga

Bonifácio de Andrada
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

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

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

Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB)

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

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.

Titulares

Suplentes
PT

Vicentinho
PSD
Ademir Camilo
Arolde de Oliveira
Eduardo Sciarra
Guilherme Campos
Paulo Magalhães
Roberto Santiago
PSDB
Carlos Sampaio
Eduardo Gomes
PSB

Ronaldo Caiado

Júlio Delgado

Secretário(a): -

Paulo Pereira da Silva

PDT
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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