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Ata da 28ª (vigésima oitava) Sessão da Câmara 
dos Deputados, Solene, Matutina, da 2ª Sessão Legis-
lativa Ordinária, da 54ª Legislatura, em 6 de março de 
2012. Às 10h36min, o Sr. Júlio Delgado, 4º Secretário, 
no exercício da Presidência, declarou aberta a sessão e 
deu por dispensada a leitura da ata da sessão anterior. 
O Sr. Presidente informou que a sessão destinou-se à 
homenagem póstuma ao ex-Deputado Moacir Miche-
letto; saudou convidados presentes; prestou as devi-
das homenagens e convidou para compor a Mesa os 
Srs. Waldemir Moka, Senador e Presidente da Frente 
Parlamentar do Cooperativismo; Mendes Ribeiro Filho, 
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ideli 
Salvatti, Ministra das Relações Institucionais; Cândido 
Vaccarezza, Líder do Governo; Pedro Arraes, Presiden-
te da Embrapa; Assuero Doca Veronez, Presidente da 
Federação da Agricultura do Estado do Acre e Vice-
-Presidente da Confederação Nacional da Agricultura 
e Pecuária do Brasil – CNA; Glauber Silveira da Silva, 
Presidente da Associação dos produtores de soja do 
Brasil – Aprosoja; Renato Nobile, Superintendente da 
Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB; e 
Marcel Henrique Micheletto, Leonardo Augusto Miche-
letto e Ana Letícia Micheletto, filhos do homenageado. 
O Sr. Presidente convidou todos a ouvirem o Hino 
Nacional. Após assumir a Presidência, a Sra. Rose de 
Freitas, 1ª Vice-Presidente, proferiu o discurso do Sr. 
Marco Maia, Presidente da Câmara dos Deputados, 
e concedeu a palavra aos Srs. Paulo Piau e Moreira 
Mendes, autores do requerimento; à Sra. Ideli Salvatti; 

e ao Sr. Mendes Ribeiro Filho, ambos componentes da 
Mesa. Nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento 
Interno, assumiu a Presidência o Sr. Moreira Mendes 
e concedeu a palavra aos Srs. componentes da Mesa 
Waldemir Moka e Pedro Arraes. Usaram da palavra a 
Sra. Rosane Ferreira, pelo PV; e os Srs. Assis do Couto, 
pelo PT; Duarte Nogueira, pelo PSDB; Valdir Colatto, 
pelo PMDB; e Homero Pereira, pelo PSD. Nos termos 
do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno, assumiu 
a Presidência o Sr. Paulo Piau e concedeu a palavra 
aos Srs. Dilceu Sperafico, pelo PP; e Bernardo Santa-
na de Vasconcellos, pelo PR. Assumiu a Presidência 
o Sr. Darcísio Perondi, nos termos do § 2º do artigo 18 
do Regimento Interno, e concedeu a palavra aos Srs. 
Júlio Delgado, pelo PSB; Abelardo Lupion, pelo De-
mocratas; Giovanni Queiroz, pelo PDT; Alex Canziani, 
pelo PTB; e Nelson Padovani, pelo PSC. Usaram da 
palavra pela ordem os Srs. Henrique Eduardo Alves; 
Rubens Bueno; Marcos Montes; Ronaldo Caiado; André 
Zacharow; Cida Borghetti; Luis Carlos Heinze; Celso 
Maldaner; e Osmar Serraglio. Usou da palavra o Sr. 
Marcel Henrique Micheletto, filho do homenageado. 
O Sr. Presidente registrou a presença de convidados, 
reiterou as homenagens prestadas, agradeceu a pre-
sença de todos e, às 13h17min, encerrou a sessão.

Manato – Presidente, Geraldo Resende, 
Secretário

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

SEÇÃO I

Ata da 28ª Sessão, Solene, Matutina,  
em 6 de março de 2012

Presidência dos Srs.: Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente,  
Júlio Delgado, 4º Secretário, Moreira Mendes, Paulo Piau, Darcísio Perondi,  

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

Às 14 horas comparecem à casa os srs.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Júlio Delgado
Manato
Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 

Ata da 29ª Sessão, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 
54ª Legislatura, em 6 de março de 2012

Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente, Eduardo da Fonte, 2º Vice-Presidente, 
Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, Geraldo Resende, 1º Suplente de Secretário,  

Manato, 2º Suplente de Secretário, Marçal Filho, Gonzaga Patriota,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 6

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá 3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Cláudio Puty PT 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Miriquinho Batista PT 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 8

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Pauderney Avelino DEM 
Total de Amazonas 3

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 5

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Total de Acre 3

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins 5

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Simplício Araújo PPS PvPps
Total de Maranhão 7

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará 10

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 4

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Romero Rodrigues PSDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 5

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Fernando Ferro PT 
João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Pedro Eugênio PT 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco 8

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas 4
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SERGIPE

Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Total de Sergipe 4

BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Carlos Araújo PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Argôlo PP 
Marcos Medrado PDT 
Sérgio Brito PSD 
Total de Bahia 16

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB 
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Domingos Sávio PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Gabriel Guimarães PT 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Leonardo Monteiro PT 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Padre João PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais 17

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Dr. Jorge Silva PDT 
Total de Espírito Santo 2

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb

Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Hugo Leal PSC 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Rodrigo Maia DEM 
Simão Sessim PP 
Vitor Paulo PRB 
Total de Rio de Janeiro 16

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Total de São Paulo 26

MATO GROSSO

Cabo Juliano Rabelo PSB PsbPtbPcdob
Eliene Lima PSD 
Total de Mato Grosso 2

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Policarpo PT 
Total de Distrito Federal 3

GOIÁS

Flávia Morais PDT 
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Heuler Cruvinel PSD 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Marina Santanna PT 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás 7

MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul 1

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Edmar Arruda PSC 
Fernando Francischini PSDB 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Total de Paraná 12

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
Luci Choinacki PT 
Pedro Uczai PT 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 7

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul 17

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Manato) – A lista de pre-
sença registra na Casa o comparecimento de 213 Se-
nhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. GERALDO RESENDE, 1º Suplente de 
Secretário, servindo como 2º Secretário, procede à 
leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem 
observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE

Of nº 6/GAB

Brasília, 1º de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

para indicar como titulares os Deputados Emiliano José 
(PT/BA), Devanir Ribeiro (PT/SP), Bohn Gass (PT/RS), 
Amauri Teixeira (PT/BA); como suplentes os Deputados 
Sibá Machado (PT/AC), Josias Gomes (PT/BA), Rogé-
rio Carvalho (PT/SE) e Taumaturgo Lima (PT/AC) para 
integrarem a Comissão Especial destinada a analisar 
a PEC nº 479/10- “Inclui o acesso à internet em alta 
velocidade entre os direitos fundamentais do cidadão”.

Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto,  
Líder do PT.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of nº 46/PT

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, de acordo com o 

princípio da proporcionalidade partidária, o quadro de 
composição do Partido dos Trabalhadores nas Comis-
sões Permanentes, para a sessão legislativa de 2012.

Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto,  
Líder do PT.
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Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.
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OF/GAB/I/Nº 75 

Brasília, 6 de março de 2012

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência relação ane-

xa com os nomes dos Deputados do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, que 

comporão as Comissões Permanentes nesta Ses-

são Legislativa.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-

tos de estima e consideração. – Deputado Henrique 

Eduardo Alves, Líder do PMDB.
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Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente. 

OF/GAB/I/N° 77

Brasília, 7 de março de 2012

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

WLADIMIR COSTA deixa de integrar, na qualidade 
de TITULAR, a Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática, passando, na mesma 
qualidade, a integrar a Comissão de Minas e Energia, 
em substituição ao Deputado ADRIAN, que passa à 
qualidade de SUPLENTE desta, em substituição ao 
Deputado ALEXANDRE SANTOS.

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

Publique-se.
Em 7-3-12. – Marco Maia, Presidente

OF/B/008/12.

Brasília, 6 de março de 2012

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados do PSB 

que serão Vice-Líderes do Bloco nesta Sessão Legislativa.
Jonas Donizette; 
Glauber Braga; 
Sandra Rosado; 
Paulo Foletto; 
Janete Capiberibe; 
Laurez Moreira; 
Luiz Noé;
Antonio Balhmann.
Respeitosamente, – Deputado Jovair Arantes, 

Líder do Bloco PSB, PTB e PCdoB

Defiro. Publique-se. 
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.
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Of. nº 85 /2012/PSDB

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação de Vice-Líder

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado RUI PAL-

MEIRA, como Vice-Líder do Partido da Social Demo-
cracia Brasileira – PSDB.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araujo, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se. 
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 93 /2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados AL-

BERTO MOURÃO, MARINHA RAUPP e VANDERLEI 
MACRIS, como membros titulares, e os Deputados 
ARNALDO JARDIM, CARLOS ALBERTO LERÉIA e 
NILSON LEITÃO, como membros suplentes, para in-
tegrarem a Comissão de Viação e Transportes.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araujo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 94/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados CAR-

LAILE PEDROSA e OTAVIO LEITE, como membros 
titulares, e os Deputados RUI PALMEIRA e WALTER 
FELDMAN, como membros suplentes, para integrarem 
a Comissão de Turismo e Desporto.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araujo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 95/2012 / PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados AN-

DREIA ZITO, SILVIO COSTA e WALNEY ROCHA, 
como membros titulares, e os Deputados JUTAHY 
JUNIOR, LUIZ FERNANDO FARIA e PAULO RU-
BEM SANTIAGO, como membros suplentes, para in-
tegrarem a Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araujo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 96/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados EDU-

ARDO BARBOSA, MARCUS PESTANA e WILLIAM 
DIB, como membros titulares, e os Deputados BRUNA 
FURLAN, JOÃO CAMPOS e MARA GABRILLI, como 
membros suplentes, para integrarem a Comissão de 
Seguridade Social e Família.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araujo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 97/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados FER-

NANDO FRANCISCHINI e JOÃO CAMPOS, como 
membros titulares, e os Deputados CARLOS SAMPAIO 
e WILLIAM DIB, como membros suplentes, para inte-
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grarem a Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araujo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 98/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados Carlos 

Alberto leréia, Emanuel Fernandes E Luiz Nishimori, 
como membros titulares, e os Deputados Berinho Ban-
tim, Cesar Colnago e Eduardo Azeredo, como membros 
suplentes, para integrarem a Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se
Em: 6-3-12 – Marco Maia Presidente

Of. nº 99/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados Luiz Fer-

nando Machado, Paulo Abi-Ackel e Walter Feldman, como 
membros titulares, e os Deputados Aracely De Paula, 
Domingos Sávio e Sergio Guerra, como membros su-
plentes, para integrarem a Comissão de Minas e Energia.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se
Em: 6-3-12 – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 100/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados Marcio 

Bittar e Ricardo Tripoli, como membros titulares, e os 

Deputados Marco Tebaldi e Nelson Marchezan Junior, 
como membros suplentes, para integrarem a Comis-
são do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em: 6-3-12 – Marco Maia, Presidente

Of. nº 101/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados Berinho 

Bantim e Carlos Brandão, como membros titulares, e 
os Deputados Vanderlei Macris e Vaz De Lima, como 
membros suplentes, para integrarem a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em: 6-3-12 – Marco Maia, Presidente

Of. nº 102/2012 / PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados Alfredo Ka-

efer, Rui Palmeira e Vaz De Lima, como membros titulares, 
e os Deputados Antonio Carlos Mendes Thame, Marcus 
Pestana e Valdivino De Oliveira, como membros suplen-
tes, para integrarem a Comissão de Finanças e Tributação.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se. 
Em: 6-3-12 – Marco Maia ,Presidente.

Of. nº 103/2012/ PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados Mara 

Gabrilli, Pinto Itamaraty e Rogério Marinho, como mem-



Março de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 07 05303 

bros titulares, e os Deputados Bonifácio De Andrada, 
Eduardo Barbosa e Jorginho Mello, como membros 
suplentes, para integrarem a Comissão de Educação 
e Cultura.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em: 6-3-12 – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 104/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 Marco Te-

baldi, como membro titular, e os Deputados Mário Ne-
gromonte e William Dib, como membros suplentes, para 
integrarem a Comissão de Desenvolvimento Urbano.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em: 6-3-12 – Marco Maia, Presidente

Of. nº 105/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados Antonio 

Carlos Mendes Thame e Bruno Araújo, como membros 
suplentes, para integrarem a Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em: 6-3-12 – Marco Maia, Presidente

Of. nº 106/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados Jerôni-

mo Goergen e Valdivino de Oliveira, como membros 

titulares, e os Deputados Marco Tebaldi e Otavio Leite, 
como membros suplentes, para integrarem a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

Atenciosamente, – Deputado Bruno Araújo, Lí-
der do PSDB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 107/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 Carlos 

Sampaio, como membro titular, e os Deputados Aureo 
e Nelson Marchezan Junior, como membros suplentes, 
para integrarem a Comissão de Defesa do Consumidor.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 108/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 Deputados Antonio Imbas-

sahy, Eduardo Azeredo, Rodrigo de Castro e Ruy Carneiro, 
como membros titulares, e os Deputados Bruno Araújo, 
Duarte Nogueira, Emanuel Fernandes e Paulo Abi-Ackel, 
como membros suplentes, para integrarem a Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 109/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados Bonifá-

cio de Andrada, Bruna Furlan, Jorginho Mello, Jutahy 
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Junior, Luiz Carlos e Zenaldo Coutinho, como membros 
titulares, e os Deputados Cesar Colnago, Dudimar Pa-
xiuba, Nelson Marchezan Junior, Reinaldo Azambuja, 
Ricardo Tripoli e Romero Rodrigues, como membros 
suplentes, para integrarem a Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 110/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados Dilceu 

Sperafico, Domingos Sávio, Duarte Nogueira, Raimundo 
Gomes de Matos e Wandenkolk Gonçalves, como mem-
bros titulares, e os Deputados Bruno Araújo, Jerônimo 
Goergen, Luiz Nishimori, Rodrigo de Castro e Sergio 
Guerra, como membros suplentes, para integrarem a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 111/2012/PSDB

Brasília, 6 de março 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 os Deputados Bruno 

Araújo e Dudimar Paxiuba, como membros titulares, e 
os Deputados Marcio Bittar e Zenaldo Coutinho, como 
membros suplentes, para integrarem a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional, e de Desenvolvimen-
to Regional.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 112/2012/ PSDB

Brasília, 7 de março 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 os Deputados Dr. Grilo 

e Edivaldo Holanda Junior, como membros titulares, 
para integrarem a Comissão de Legislação Participativa.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 7-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 113/2012/PSDB

Brasília, 7 de março 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 Carlos 

Brandão, em substituição ao Deputado Marcio Bittar, 
como membro suplente, para integrar a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional, e de Desenvolvimen-
to Regional.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 7-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. n° 35/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação para titular e suplente da CPI

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indicar o Deputado Aelton Freitas (PR/MG) 
e o Deputado Laércio Oliveira (PR/SE) para membros 
suplentes na vaga do PR e o Deputado Edivaldo Ho-
landa Júnior (PTC/MA) para membro suplente na vaga 
do PTdoB e substituir o Deputado Bernardo Santana 
de Vasconcellos (PR/MG) de suplente para titular, to-
dos membros na “Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar a exploração do trabalho escra-
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vo ou análogo ao de escravo, em atividades rurais e 
urbanas, de todo o território nacional – CPITRAES”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 36/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação para membro titular de Comissão 
Especial

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indicar a Deputada Gorete Pereira (PR/CE), 
para membro titular da Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 19-A, de 2011, do Sr. Wilson Filho, que “altera o art. 
40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
para estabelecer a criação da Zona Franca do Semiá-
rido Nordestino” – PECO191.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício n° 37/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação para membro Suplente de Co-
missão Especial

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indicar o Deputado Lourival Mendes (PTdoB/
MA), para membro Titular da “Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Cons-
tituição n° 405-A, de 2009, do Sr. Cleber Verde, que 

“altera a redação do § 8° do art. 195 da Constituição 
Federal, para assegurar ao Garimpeiro e ao pequeno 
minerador o direito à aposentadoria” – PEC nº 405/2009.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Defiro. Publique-se.
Em 6-3-2-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício n° 38/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação de membro Titular de Comissão 
Especial.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indicar o Deputado Laércio Oliveira (PR/SE), 
para membro Titular da “Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 
71- A, de 2011, do Sr. Assis Carvalho, que “acrescenta 
a alínea c ao inciso VII do § 2° do art. 155 da Consti-
tuição, para determinar que seja adotada a alíquota in-
terestadual quando o destinatário não for contribuinte 
do imposto e a operação se der sem a presença física 
deste no Estado de origem” – PEC nº 71/2011.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício n° 41 /2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação para membro titular de Comissão 
Parlamentar de Inquérito

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de indicar a Deputada Gorete Pereira (PR/
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CE), para membro titular da Comissão Parlamentar 
de Inquérito destinada a apurar denúncias de turismo 
sexual e exploração sexual de crianças e adolescen-
tes, conforme diversas matérias publicadas pela im-
prensa. – CPICRIAN

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Publique-se.
Em 6-3-2012. Marco Maia, Presidente.

Ofício n° 42/2012 – Bloco 

Brasília, 6 de março de 2012

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên-

cia que o Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/
PSL/PRTB, indica os parlamentares abaixo relacio-
nados para comporem as Comissões Permanentes 
desta Casa:
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Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Publique-se.

 
Of. n° 44/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação para membro titular de Comissão 
Permanente

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indicar o Deputado André Zacharow (PMDB/
PR), para membro titular da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
na vaga do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

 
Of. n° 45/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação para membro titular de Comissão 
Permanente

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indicar o Deputado João Pizzolatti (PP/SC), 
para membro titular da Comissão de Desenvolvimen-
to Urbano na vaga do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/
PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

 
Of. nº 46/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação para membro titular de Comissão 
Permanente

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de indicar o Deputado Eros Biondini (PTB/
MG), para membro titular da Comissão de Defesa do 
Consumidor na vaga do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/
PRP/PHS/PTC/PSIJPRTB.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

 
Of. nº 49/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação para membro titular de Comissão 
Permanente

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelên-

cia no sentido de indicar o Deputado Ivan Valente 
(PSOL/SP), para membro titular da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional na vaga 
do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/
PSUPRTB.
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Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

 
Of. n° 50/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação para membro titular de Comissão 
Permanente

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indicar o Deputado Nilson Leitão (PSDB/
MT), para membro titular da Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento Desenvolvimento Rural 
na vaga do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

 
Of. n° 51/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação para membro Suplente de Comis-
são Permanente

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de indicar o Deputado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB/SP), para membro Suplente da Comissão de 
Seguridade Social e Família na vaga do Bloco Parla-
mentar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTCIPSLIPRTB.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

 
Of. nº 52/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados 

Assunto: Indicação para membro Suplente de Comis-
são Permanente

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelên-

cia no sentido de indicar o Deputado Paes Landim 
(PTB – PI), para membro Suplente da Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional na vaga 
do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/
PSL/PRTB.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

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

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

 
Of. nº 53/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação para membro titular de Comissão 
Permanente

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelên-

cia no sentido de indicar o Deputado José Carlos 
Araújo (PSD – BA), para membro Titular da Comis-
são de Defesa do Consumidor na vaga do Partido 
da República.
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Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

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

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 55/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação para membro suplente de Comis-
são Permanente

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de indicar o Deputado Jean Wyllys (PSOL/
RJ), para membro suplente da Comissão de Educação 
e Cultura na vaga do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/
PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 56/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação para membro suplente de 
Comissão Permanente Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente, Solicito especial atenção de Vossa Excelên-
cia no sentido de indicar o Deputado Roziel Oliveira 
(PDT – BA), para membro suplente da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na 
vaga do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSLIPRTB.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputa Lincoln Portela, 
Líder do loco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/
PSL/PRTB

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 57/2012 – Bloco

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação para membro suplente de Comis-
são Permanente

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de indicar o Deputado Simão Sessin (PP 
– RJ), para membro suplente da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio na 
vaga do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.

Publique-se.
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 68 

Brasília, 6 de março de 2012

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os quadros com 

as indicações do Partido Progressista – PP, para as 
Comissões Permanentes – 2012.

Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder 
do PP.
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Publique-se. 
Em 7-3-12. – Marco Maia, Presidente.

OF.B/009/12

Brasília, 6 de março de 2012

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos 

deputados Mauro Nazif (PSB – RO) e JANETE CA-
PIBERIBE (PSB – AP), como titulares, da 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”.

Respeitosamente, – Deputada Sandra Rosado, 
Líder do PSB.

Publique-se. 
Em 7-3-12. – Marco Maia, Presidente.

OF/B/10/12

Brasília, 6 de março de 2012

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, rela-

ção dos parlamentares que ocuparão as vagas desti-
nadas ao PSB nas Comissões Permanentes da Casa.

Atenciosamente, – Deputado Sandra Rosado, 
Líder do PSB.

Publique-se. 
Em 7-3-12. – Marco Maia, Presidente.
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Ofício nº 11-L-Democratas/12 

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, relação dos parlamentares do Democratas que in-

tegrarão as Comissões Permanentes da Câmara dos 

Deputados no ano de 2012.

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 

Magalhães Neto, Líder do Democratas

.
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Ofício PDT nº 74/2012

Brasília, 6 de março de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, 

relação dos parlamentares que ocuparão as vagas 

destinadas ao PDT nas Comissões Permanentes 

da Casa.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 

Líder do PDT.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.
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Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 37/12/LIDPV 

Brasília, 6 de março de 2012

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

Assunto: Indicação de Comissão Especial

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 426/2011, in-

dico a Vossa Excelência o deputado Roberto de Lu-

cena (PV – SP) para integrar, na condição de Titular, 

a 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 assegu-

rar ao Garimpeiro e ao pequeno minerador o direito 

à aposentadoria”.

Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, Líder 

do Bloco PV/PPS.

Defiro. Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, 

Presidente.
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Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 29 /2012

Brasília, 28 de fevereiro de 2012

Exmº Sr. 
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB 
– SP), na qualidade de Titular e o Senhor Deputado 
Ronaldo Nogueira (PTB – RS), na qualidade de Su-
plente, para integrar a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7.663, de 2010, 
do Sr. Osmar Terra, que “acrescenta e altera disposi-
tivos 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.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Oficio nº 30/2012

Brasília, 28 de fevereiro de 2012

Exmº Sr. 
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Paes Landim (PTB – PI) na 
qualidade de Titular para a Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.572, de 
2011, do Sr. Vicente Cândido, que “institui o Código 
Comercial”.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de estima e Consideração,

Atenciosamente, – Deputado Jovair  Arantes, 
Líder do PTB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Oficio nº 32/ 2012

Brasília, 28 de fevereiro de 2012

Exmo. Sr.
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o 

Senhor Deputado Alex Canziani (PTB – PR), na qualidade 
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de Titular, para integrar a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2126, de 2011, do 
Poder Executivo, que “estabelece princípios, garantias, 
direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil”.

Ao ensejo, removo a Vossa Excelência protestos 
de estima e consideração.

Atenciosamente – Deputado Jovair Arantes, 
líder do PTB

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Oficio nº 42 /2012

Brasília, 6 de março de 2012

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, os nomes dos Senhores Deputados que comporão 
as diversas Comissões Temáticas da Casa:

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural (02 vagas)

Titulares: – Josué Bengtson (PTB – PA)
– Sérgio Moraes (PTB – RS) 
Suplentes: – Célia Rocha (PTB – AL)
– Nelson Marquezelli (PTB – SP)
Amazônia, Integração Nacional, e de De-

senvolvimento Regional ( 01 vaga)
Titular: – Armando Abílio (PTB – PB)
Suplente: – Glauber Braga (PSB – RJ)
Ciência e Tecnologia, Comunicação e 

Informática (02 vagas)
Titulares: – Ronaldo Nogueira – (PTB – RS)
– Romero Rodrigues (PSDB – PB)
Suplentes: – Josué Bengtson – (PTB – PA)
– Sabino Castelo Branco – (PTB – AM)
Constituição e Justiça e de Redação (03 

vagas)
Titulares: – Arnaldo Faria de Sá (PTB – SP)
– Paes Landim (PTB – PI)
– João Campos (PSDB – GO)
Suplentes: – Sérgio Moraes – (PTB – RS)
– (Vago) – (Vago)
Defesa do Consumidor (01 vaga) Titular: 

– José Chaves (PTB – PE) Suplente: – Sílvio 
Costa (PTB – PE)

Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio (01 vaga) Titular: – José Augusto 
Maia (PTB – PE)

Suplente: – Vilson Covatti (PP – RS )
Desenvolvimento Urbano (1 vaga) Titular: 

– Nelson Marquezelli (PTB – SP) Suplente: – 
Jorge Corte Real (PTB – PEJ)

Direitos Humanos e Minorias (1 Vaga)

Titular: – (Vago ) Suplente: – (Vago)
Educação e Cultura (1 vaga) Titulares: – 

Alex Canziani (PTB – PR) Suplente: – Audifax 
(PSB – ES)

Finanças e Tributação (1 Vaga)
Titular: – (Vago) Suplente: – (Vago)
Fiscalização Financeira e Controle (1 

Vaga) Titular: – Nilton Capixaba (PTB – RO)
Suplente: – Edivaldo Holanda Júnior 

(PTC–MA)
Legislação Participativa (1 Vaga) Titular: 

– (Vaga cedida ao PPS ) Suplente: – (Vago)
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-

tentável (1 vaga) Titular: – (Vago)
Suplente: –Arnaldo Jordy (PPS – PA)
Minas e Energia (1 Vaga)
Titulares: – (Vaga cedida ao PP)
Suplente: – Ronaldo Nogueira (PTB – RS)
Relações Exteriores e de Defesa Nacional 

(1 Vaga) Titular: – Arnon Bezerra (PTB – CE)
Suplente: –Antônio Brito (PTB – BA)
Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado (1 Vaga) Titulares: – José Augusto 
Maia (PTB – PE)

Suplentes:– Arnaldo Faria de Sã (PTB – SP)
Seguridade Social e Família (1 vaga) Ti-

tulares: – Antônio Brito (PTB – BA) Suplente: 
– Arnaldo Faria de Sá (PTB – SP)

Trabalho, Administração e Serviço Públi-
co (1 Vaga) Titulares: – Sabino Castelo Branco 
(PTB – AM)

Suplentes: – Jovair Arantes (PTB – GO)
Turismo e Desporto (1 Vaga)
Titulares: – Magda Mofatto (PTB – GO) 

Suplentes: – Arnon Bezerra (PTB – CE)
Viação e Transportes (l Vaga) Titular: – 

Lúcio Vale (PR – PA) Suplente: – José Chaves 
(PTB – PE)

Atenciosamente – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício Líder n° 17/2012

Brasília – DF, 1º de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação para Comissão Temporária

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

sa Excelência a indicação do Deputado André Moura 
(PSC/SE) para integrar, como membro titular, Comissão 



05330 Quarta-feira 07 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2012

Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
nº 2.126, de 2011, do Poder Executivo, que “Estabele-
ce princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 
da Internet no Brasil”. – PL nº 2.126/11.

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

Respeitosamente, – Deputado Ratinho Junior, 
Líder do PSC.

Publique-se
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente. 

Ofício Líder n° 18/2012

Brasília-DF, 1º de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação para Comissão Temporária

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

sa Excelência a indicação da Deputada Antônia Lúcia 
(PSC/AC) para integrar, como membro titular, e do De-
putado Zequinha Marinho (PSC/PA) para integrar, como 
membro suplente, a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
n° 405-A, de 2009, do Sr. Cleber Verde, que “Altera a 
redação do § 8° do art. 195 da Constituição Federal, 
para assegurar ao Garimpeiro e ao pequeno minerador 
o direito à aposentadoria” – PEC nº 405/09.

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

Respeitosamente, – Deputado Ratinho Junior, 
Líder do PSC.

Defiro. Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício Líder n° 19/2012

Brasília-DF, 1º de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação para Comissão Temporária

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

sa Excelência a indicação do Deputado Deley (PSC/
RJ) para integrar, como membro titular, e o Deputado 

Edmar Arruda (PSC/PR) para integrar, como membro 
suplente, a Comissão Parlamentar de Inquérito destina-
da a apurar denúncias de turismo sexual e exploração 
sexual de crianças e adolescentes, conforme diversas 
matérias publicadas pela imprensa.

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

Respeitosamente, – Deputado Ratinho Junior, 
Líder do PSC.

Publique-se
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente. 

Ofício Líder n° 21/2012

Brasília-DF, 5 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação para Comissão Temporária

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

Excelência a indicação do Deputado Costa Ferreira 
(PSC/MA) para integrar, como membro titular a Comis-
são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a 
exploração do trabalho escravo do Brasil.

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

Respeitosamente, – Deputado Ratinho Junior, 
Líder do PSC.

Publique-se
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente. 

Ofício Líder n° 24/2012

Brasília-DF, 6 de março de 2012

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

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a 

Vossa Excelência relação anexa com os nomes dos de-
putados do Partido Social Cristão (PSC), que comporão 
as Comissões Permanentes nesta Sessão Legislativa.

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

Respeitosamente, – Deputado Ratinho Junior, 
Líder do PSC.
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Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício Líder n° 27/2012

Brasília – DF, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação para Comissão Permanente

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

Excelência a indicação do Deputado Marllos Sampaio 
(PMDB/PI), para integrar como membro titular, em 
substituição ao Deputado Édio Lopes (PMDB/RR), a 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado (CSPCCO).

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

Respeitosamente, – Deputado Ratinho Junior, 
Líder do PSC.

Publique-se. 
Em 7-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 51/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação para Presidente de Comissão

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

putada Perpétua Almeida (PCdoB – AC) como mem-
bro titular e do Deputado João Ananias (PCdoB – CE) 
como suplente da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional – CREDN.

Respeitosamente, Deputada Luciana Santos, 
Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 52/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação para membro de Comissão

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

putada Luciana Santos (PCdoB– PE), como membro 

titular da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática – CCTCI.

Respeitosamente, Deputada Luciana Santos, 
Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 53/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação de membros para Comissão

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos Se-

nhores Deputados Delegado Protógenes (PCdoB – SP) 
e Evandro Milhomen (PCdoB – AP), na condição de 
titulares, Daniel Almeida (PCdoB – BA), como suplente, 
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Respeitosamente, Deputada Luciana Santos, 
Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 54/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação de membro para Comissão

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Senhor 

Deputado Chico Lopes (PCdoB – CE), na condição de 
titular da Comissão de Defesa do Consumidor.

Respeitosamente, Deputada Luciana Santos, 
Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 55/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação para Membro de Comissão.

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

tada Alice Portugal (PCdoB – BA), como membro titular 
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e da Deputada Jandira Feghali (PCdoB – RJ), como 
suplente da Comissão de Educação e Cultura-CEC.

Respeitosamente, – Deputada Luciana Santos, 
Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marcos Maia, Presidente.

Ofício nº 56/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação para membro de Comissão.

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

tado Osmar Junior (PCdoB – PI), como membro titular 
da Comissão de Finanças e Tributação.

Respeitosamente, – Deputada Luciana Santos, 
Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marcos Maia, Presidente.

Ofício nº 57/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação para Membro de Comissão.

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

tado Daniel Almeida (PCdoB – BA), como membro titular 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

Respeitosamente, – Deputada Luciana Santos, 
Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marcos Maia, Presidente.

Ofício nº 58/12

Brasília, 6 de março de 2011

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Indicação para membro de Comissão.

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

putado Osmar Junior (PCdoB – PI), como membro 
suplente da Comissão de Minas e Energia – CME.

Respeitosamente, – Deputada Luciana Santos, 
Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marcos Maia, Presidente.

Ofício nº 59/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação para membro de Comissão.

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

putado Delegado Protógenes (PCdoB – SP), como 
suplente da Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado – CSPCCO.

Respeitosamente, – Deputada Luciana Santos, 
Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 60/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação para Membro de Comissão.

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

tado Assis Melo (PCdoB – RS), como membro titular 
da Comissão do Trabalho, de Administração e Serviço 
Público – CTASP.

Respeitosamente – Deputada Luciana Santos, 
Líder do PCdo

Publique-se. 
Em 6-3-2012. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 61/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação para Membro de Comissão.

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

tada Jô Moraes (PCdoB – MG), como membro titular 
da Comissão de Turismo e Desporto – CTD.

Respeitosamente, – Deputada Luciana Santos, 
Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-2012. – Marco Maia, Presidente.
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Ofício nº 62/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação de membro para Comissão

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Senhor 

Deputado Nelson Meurer (PP – PR), na condição de 
titular da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural.

Respeitosamente – Deputada Luciana Santos, 
Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 63/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação para membro de Comissão.

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

putado Mendonça Prado (DEM – SE) como membro 
titular da Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado – CSPCCO.

Respeitosamente – Deputada Luciana Santos, 
Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 65/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Indicação para membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Solicito Vossa Excelência a indicação do De-

putado Leonardo Quinto (PMDB – MG), como 

membro titular da Comissão de Viação e Trans-

portes – CVT.

Respeitosamente – Deputada Luciana Santos, 

Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 66/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor

Deputado Marco Maia

Presidente da Câmara dos Deputados

Nesta

Assunto: Indicação para membro de Comissão.

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência a indicação do Depu-

tado Assis Mello (PCdoB – RS), como membro suplente 

da Comissão de Turismo e Desporto – CTD.

Respeitosamente – Deputada Luciana Santos, 

Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Ofício nº 67/12

Brasília, 6 de março de 2012

Excelentíssimo Senhor

Deputado Marco Maia

Presidente da Câmara dos Deputados

Nesta

Assunto: Indicação para membro de Comissão.

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência a indicação da De-

putada Jô Moraes (PCdoB – MG), como suplente da 

Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF.

Respeitosamente – Deputada Luciana Santos, 

Líder do PCdoB.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.
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Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Mem. nº 23/12/Assessoria

Brasília, 6 de março de 2012

Ao Exmo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Marco Maia
Nesta

Assunto: Indicação de deputado para ocupar titulari-
dade em Comissão Permanente.

Venho comunicar a Vossa Excelência, nos ter-
mos das atribuições previstas no Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que o Deputado Jean 
Wyllys (PSOL/RJ) ocupará a titularidade da Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias na vaga destinada ao 
Partido Socialismo e Liberdade – PSOL.

Atenciosamente, – Deputado Chico Alencar, 
Líder do PSOL.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Mem. nº 24/12/Assessoria

Brasília, 6 de março de 2012

Ao Exmo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Marco Maia
Nesta

Assunto: Indicação de deputado para ocupar titulari-
dade em Comissão Permanente

Venho comunicar a Vossa Excelência, nos ter-
mos das atribuições previstas no Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que o Deputado Wellington 
Fagundes (PR/MT) ocupará a titularidade da Comissão 
de Viação e Transportes na vaga destinada ao Partido 
Socialismo e Liberdade – PSOL.

Atenciosamente, – Deputado Chico Alencar, 
Líder do PSOL.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Mem. nº 25/12/Assessoria

Em, 6 de março de 2012

Ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Marco Maia

Assunto: Indicação de deputado para ocupar titulari-
dade em Comissão Permanente.

Venho comunicar a Vossa Excelência, nos ter-
mos das atribuições previstas no Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que o deputado Augus-
to Carvalho (PPS/DF) ocupará a titularidade da Co-
missão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-

tentável na vaga destinada ao Partido Socialismo e 
Liberdade – PSOL.

Atenciosamente, – Deputado Chico Alencar, 
Líder do PSOL.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Mem. nº 26/12/Assessoria

Em, 6 de março de 2012

Ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Marco Maia
Nesta

Assunto: Indicação de deputado para ocupar suplên-
cia em Comissão Permanente.

Venho comunicar a Vossa Excelência, nos ter-
mos das atribuições previstas no Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que a vaga de suplente 
na Comissão de Direitos Humanos e Minorias será 
ocupada por mim, líder do Partido Socialismo e Liber-
dade – PSOL.

Atenciosamente, – Deputado Chico Alencar, 
Líder PSOL.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Mem. nº 7/2012/PMN

Brasília, 1º de março de 2012

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Marçal Filho, PMDB/MS, para 

membro titular da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, em vaga do Partido da Mobilização 
Nacional – PMN.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Alberto, 
Líder do PMN.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Mem. nº 8/2012/PMN

Brasília, 1 de março de 2012

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Marco Maia
MD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Alberto Filho, PMDB/MA, para 

membro titular da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
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Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em vaga do 
Partido da Mobilização Nacional – PMN.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Alberto, 
Líder do PMN.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Mem. nº 9/2012/PMN

Brasília, 1º de março de 2012

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Marco Maia
MD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Abelardo Camarinha, PSB/

SP, para membro titular da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, em vaga do 
Partido da Mobilização Nacional – PMN.

Respeitosamente, – Deputado Dr. Carlos Alberto, 
Líder do PMN.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Mem. nº 10/2012/PMN

Brasília, 1º de março de 2012

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Marco Maia
MD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Deputada Jaqueline Roriz, PMN/RJ, para 

membro suplente da Comissão de Agricultura, Pecuá-
ria, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em vaga 
do Partido da Mobilização Nacional – PMN.

Respeitosamente, – Deputado Dr. Carlos Alberto, 
Líder do PMN

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Mem. nº 11-2012/PMN

Brasília, 1º de março de 2012

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Marco Maia
MD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Deputada Jaqueline Roriz, PMN/RJ, para 

membro titular da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional, em vaga do Partido da Mobili-
zação Nacional – PMN.

Respeitosamente, – Deputado Dr. Carlos Alberto, 
Líder do PMN.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Mem. nº 12/2012/PMN

Brasília, 6 de março de 2012

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Marco Maia
MD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a mim, Deputado Dr. Carlos Alberto, PMN/

RJ, para membro suplente da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, em vaga do Partido da 
Mobilização Nacional – PMN.

Respeitosamente, – Deputado Dr. Carlos Alberto, 
Líder do PMN.

Publique-se. 
Em 6-3-12. – Marco Maia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Gostaria de es-
clarecer que o painel está com um pequeno problema, 
mas a equipe técnica da Casa já está trabalhando para 
resolvê-lo. Daqui a pouco estará normalizado.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Amauri Teixeira.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar que hoje, às 
19h30min, o Secretário Estadual de Saúde da Bahia, 
Jorge Solla, terá audiência com o Ministro Alexandre Pa-
dilha, em que eu estarei presente, evidentemente, para 
discutir a crise por que passa o Hospital Aristides Maltez.

Acusaram o Secretário Solla de inércia, de não 
tomar providências. É a segunda vez que o Secretário 
está aqui para tratar da crise da saúde em Salvador e 
certamente vai encontrar uma solução para que o Aris-
tides Maltez, o hospital mais importante de tratamento 
oncológico na Bahia, volte a funcionar normalmente. 
Vamos apresentar requerimento solicitando ao Minis-
tro Padilha que aumente o teto financeiro do hospital, 
que presta excelente serviço à população de Salvador.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, relativamente à questão de 
jovens que estão sendo executados por grupos de 
extermínio em todo o País, há necessidade de uma 
operação conjunta do Governo Federal e dos Gover-
nos Estaduais e Municipais para dar um basta nisso.

A nossa juventude está sendo dizimada. Boa parte 
dela já se encontra nas prisões. Na faixa dos 10 aos 14 
anos, houve um crescimento muito grande dos casos 
de homicídios com arma de fogo. Precisamos dar um 
basta à ação dos grupos de extermínio.
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O Ministro da Justiça está convencido da neces-
sidade de juntarmos forças para acabarmos com essa 
situação que envergonha nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Informo aos co-

legas que o painel já começou a funcionar.
Com a palavra o nobre Deputado Artur Bruno, 

PT do Ceará, pelo prazo de 1 minuto.
O SR. ARTUR BRUNO (PT – CE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
teve início hoje, no Município de Fortaleza, uma obra 
fundamental para o turismo e para a qualidade de vida 
do povo da nossa cidade: a requalificação da Avenida 
Beira Mar, cartão postal da nossa Capital. 

Haverá uma engorda de terra de 80 mil metros qua-
drados e serão ampliados a avenida, o calçadão, os equi-
pamentos esportivos e a área verde. Portanto, haverá uma 
mudança substancial de qualidade na Avenida Beira Mar.

Eu quero parabenizar a Prefeita Luizianne Lins 
e toda a sua equipe por essa ação fundamental para 
o turismo de Fortaleza.

Estamos requalificando o litoral da cidade: pri-
meiro a praia de Iracema, agora a Avenida Beira Mar. 

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra 

o Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, inicia-se, na tarde hoje, nova rodada 
de reuniões do Comitê de Política Monetária com o 
objetivo de estabelecer a nova Taxa SELIC, sob acom-
panhamento dos círculos financeiros nacionais e es-
trangeiros, levando em conta a relevância do Brasil no 
contexto universal, por sua qualidade de país emergen-
te, com potencialidades econômicas que o elevaram 
à condição de componente do grupo chamado G-20.

Há expectativa de que o decesso prosseguirá sem 
recuos, embora dentro de uma pauta regrada, como fez 
questão de ressaltar a própria Presidente Dilma Rousseff, 
na Alemanha, após declarações do assessor Marco Auré-
lio Garcia, que vaticinou, de saída, pelo menos 1%, o que 
apontava para uma transgressão ao habitual sigilo que 
envolve tal definição, circunscrita a comunicados formais 
enviados pelo Banco Central, a cuja direção ascendeu o 
Ministro Alexandre Tombini, sempre sintonizado com o 
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, responsável maior 
pela condução de área tão nevrálgica.

É essa a expectativa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados:, inicia-se, na 
tarde hoje, nova rodada de reunião do Comitê de Política 

Monetária, com o objetivo de estabelecer a nova Taxa 
SELIC, sob acompanhamento dos círculos financeiros 
nacionais e estrangeiros, levando em conta a relevância 
do Brasil no contexto universal, por sua qualidade de pais 
emergente, com potencialidades econômicas que o eleva-
ram à condição de componente do chamado Grupo G-20.

Há expectativa de que o decesso prosseguirá sem 
recuos, embora dentro de uma pauta regrada, como fez 
questão de ressaltar a própria Presidente Dilma Rousseff, 
na Alemanha, após declarações do assessor Marco Auré-
lio Garcia, que vaticinou, de saída, pelo menos 1%, o que 
apontava para uma transgressão ao habitual sigilo que 
envolve tal definição, circunscrita a comunicados formais, 
emitidos pelo Banco Central, a cuja direção ascendeu o 
Ministro Alexandre Tombini, sempre sintonizado com o 
Ministro da Fazenda Guido Mantega responsável maior 
pela condução de área tão nevrálgica.

Não remanescem dúvidas de que a presente con-
juntura ditará o novo posicionamento que vinha sendo gra-
dualmente posto em prática pelo COPOM, com resultados 
positivos para atrair investidores e acelerar o ritmo do nosso 
crescimento, como um dos países do chamados BRIC.

É muito provável que, na ata que se seguir à de-
finição, sejam alinhadas as razões que ditaram o novo 
percentual, enquadrando-o em meio aos fatores pre-
ponderantes de algo que interessa a todos os brasi-
leiros, especialmente aos que atuam em consonância 
com os padrões de oscilação, apurados no âmbito das 
bolsas de valores, nacionais e estrangeiras.

Tem-se como viável que cheguemos, sem mais 
tardança, a apenas um dígito no tocante à menciona-
da taxa, como já deixou possível de interpretação as 
sibilinas intervenções sobre o assunto feitas pelo titular 
das finanças, com aplausos generalizados.

É certo, pois, que na tarde de amanhã seja conhe-
cido a nova SELIC, sem maiores surpresas para aqueles 
que, na sua quase totalidade, confiam em que o recuo 
sinaliza mais uma auspiciosa etapa, destinada a impul-
sionar a expansão de todas as atividades produtivas.

E a Chefe da Nação, ainda no exterior, irá rego-
zijar-se por algo que sempre defendeu com firmeza 
e convicção, antes mesmo de investir-se na Primeira 
Magistratura do Brasil.

O SR. JONAS DONIZETTE (Bloco/PSB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero cumprimentar o Ministro do Espor-
te, Aldo Rebelo, por sua posição firme em resposta 
ao Secretário da FIFA, que, de forma desrespeitosa, 
dirigindo-se a nosso País, disse que o Brasil precisava 
de um chute no traseiro. O Ministro Aldo Rebelo, de for-
ma altiva, pede agora a substituição do interlocutor da 
FIFA com o Brasil para a realização do Mundial de 2014.
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Registro também, Sr. Presidente, que dentro em 
breve votaremos a Lei Geral da Copa, especialmente 
o destaque relativo à permissão da venda de bebida 
alcoólica nos estádios. Adianto que eu me posicionarei 
contrariamente, porque entendo que nós temos que dar 
uma sinalização forte. A bebida alcoólica tem causado 
muitos problemas no País – problemas sociais, aciden-
tes de trânsito –, e acho que é o momento de aprovei-
tar para afirmar que, se não pode haver consumo de 
bebida alcóolica nos jogos de nossos campeonatos, 
também não pode haver nos jogos da Copa do Mundo.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. CABO JULIANO RABELO (Bloco/PSB – 

MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, quero registrar nota de falecimento 
do soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso 
Otoniel Valeriano Salazar, de 28 anos, que, cumprindo 
seu dever na cidade de Barra do Bugres, em nosso 
Estado, teve sua vida ceifada.

Voltamos aqui novamente, Sr. Presidente, para 
chamar a atenção para o fato de que, se policial está 
morrendo nas mãos de bandido, imaginem como a 
sociedade não está à mercê da criminalidade. Esse é 
um assunto que temos que pautar nesta Casa.

Vou chamar a atenção não só da nossa Presiden-
ta, mas também de todos os Parlamentares, para co-
meçarmos a construir um novo modelo de polícia. Essa 
que se encontra aí praticamente não está dando certo.

Queremos apresentar também um novo projeto 
nosso sobre a TV Escola, um canal fechado. Estamos 
entrando com projeto para transformá-la em canal aberto, 
a fim de atingir toda a sociedade, principalmente a de 
baixa renda, para que seus filhos tenham acesso a ela.

 O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje 
dois Municípios do Ceará estão comemorando suas 
emancipações: Horizonte e Maracanaú.

Horizonte fica na Região Metropolitana de Fortaleza, 
é administrado pelo Prefeito Nezinho, lado a lado com o ex-
-Prefeito Chico César, que vem fazendo um grande trabalho 
no Município, fortalecendo o PIB da região metropolitana.

Também o Prefeito de Maracanaú, nosso ex-co-
lega, Roberto Pessoa, vem fazendo um grande traba-
lho no Município, lado a lado com seu Vice-Prefeito, 
Firmo Camurça.

Haverá vasta programação de inaugurações em 
ambas as cidades, Horizonte e Maracanaú.

Neste momento, queremos expressar os parabéns 
a todos os que fazem esses dois Municípios. Acom-
panhamos sempre o que lá ocorre, através do nosso 
mandato de Deputado Federal, e para lá alocamos re-
cursos financeiros a fim de melhorar seus indicadores 
sociais e econômicos.

Nossos parabéns a todos os que fazem Horizon-
te e Maracanaú.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, localizado 
na Região Metropolitana de Fortaleza, Horizonte come-
mora neste 6 de março os seus 25 anos de emancipação 
política. Esse jovem Município, administrado pela segun-
da vez por Manoel Gomes de Farias Neto (Nezinho), 
tendo atualmente como Vice-Prefeito, Francisco Geanes, 
é conhecido pela tecnologia de ponta de suas indústrias 
(nos segmentos têxtil, calçados, granito e automotivo) 
e pela preservação de sua cultura produtiva (como as 
casas de farinhas, engenhos e fábricas de cajuína).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Horizonte foi o Município que mais 
cresceu em população no Ceará, entre 2000 e 2010, 
na ordem de 65%.

Neste ano, reafirmando o compromisso com a 
população de Horizonte, o Prefeito Nezinho programou 
uma série de inaugurações e festividades para marcar 
tão importante data, porque, inclusive, o Município teve 
sua participação efetiva no processo de emancipação.

Na relação de inaugurações, destacamos a sede do 
posto de saúde no bairro Planalto Horizonte, com capacida-
de para atender 4.500 pessoas; a abertura da agência do 
INSS no Município; a Cozinha Comunitária, que irá oferecer 
200 refeições-dia ao preço de R$1,99 cada, com a oferta 
de café da manhã e almoço; a entrega de 240 casas no 
bairro Planalto Horizonte e do quarto Centro de Educação 
Infantil (CEI), com brinquedoteca, sala de leitura, refeitório, 
pátio coberto, cinco salas de aula e dormitório.

Na programação festiva e cultural, a população 
foi presenteada com a Cavalgada Ecológica por produ-
tores rurais, a escolha da Rainha do Município e a XI 
Feira de Cultura e Empreendedorismo, além de shows 
artísticos. Houve, ainda, a entrega da Comenda 6 de 
Março a seis personalidades que contribuíram com o 
desenvolvimento do Município.

Com atividades realizadas até a próxima quin-
ta-feira, o ponto alto hoje, data da emancipação de 
Horizonte, será a missa campal em Ação de Graças.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no mo-
mento em que muitos gestores deixam a desejar no 
tocante aos anseios de sua população, ressaltamos 
aqui a diferença que faz uma administração marcada 
pelo compromisso e pela transparência.

Em sua segunda gestão como Prefeito de Horizon-
te – a primeira foi em 1993 e a atual vem desde 2008 
–, tendo também ocupado o cargo de Vice-Prefeito na 
gestão do tucano Chico César, é marca de Nezinho a 
implantação do polo industrial, que abriga empresas 
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como Santana Têxtil, Troller, Vulcabrás do Nordeste e 
Petropar; a primeira equipe no Município do Programa 
de Saúde da Família (PSF); a construção e ampliação de 
nove escolas, bem como a valorização dos educadores.

Com vários reconhecimentos pela eficiente ges-
tão, coube ao Prefeito Nezinho receber do Instituto 
Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socio-
ambiental Chico Mendes, no final do ano passado, o 
selo de Compromisso com a Educação Socioambiental.

Através da Secretaria de Agricultura, Recursos Hídri-
cos e Meio Ambiente, Horizonte concorreu ao selo com o 
projeto Produção de Mudas e Arborização. É por iniciativas 
com essa e compromisso de resultados que emprestamos 
todo apoio ao Prefeito Nezinho e equipe. Por isso, neste 6 
de março, parabenizamos a população de Horizonte pelas 
inúmeras conquistas, colocando o nosso mandato para 
ajudar cada vez no desenvolvimento local, ressaltando o 
grande trabalho social desenvolvido pela Primeira-Dama 
do Município, Sra. Josefa Medeiros Farias, como também 
pelos integrantes Poder Legislativo Municipal, presidido 
pela Vereadora Maria Jucilene Pereira Mendes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, responsá-
vel pelo segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) e 
pela segunda maior exportação do Estado do Ceará, 
o Município de Maracanaú chega, na data de hoje, aos 
29 anos de emancipação política. As comemorações, 
que se estendem por todo este mês, serão marca-
das por importantes inaugurações, shows musicais 
e atividades culturais, tendo como ponto alto, hoje, a 
outorga da maior honraria do Poder Legislativo local. 
Neste ano, receberão a Medalha Almir Dutra, numa 
iniciativa do Vereador Demi Peixoto e subscrita pelo 
Vereador Carlos Alberto Gomes de Matos, o ex-Sena-
dor e Governador do Ceará por 3 vezes, Tasso Ribeiro 
Jereissati; o Vereador Raimundo Travassos; e de forma 
póstuma a Profa. Neuza Prado Gondim de Oliveira e a 
ex-Vereadora Agacil de Almeida Camurça.

Sobre os homenageados com a Medalha Almir Du-
tra, o ex-Senador Tasso Jereissati não somente contribuiu 
para o progresso de Maracanaú – hoje o maior distrito 
industrial do Estado e que abriga importantes fábricas, 
como a Esmaltec e a Coca-Cola, apenas para citar duas 
das mais de 40, e o interesse de outras 70 em se instalar 
no Município – como também para o desenvolvimento do 
Ceará como um todo. A marca de Tasso está no Com-
plexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no açude 
Castanhão e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

O clã Jereissati tem forte ligação com Maracanaú, 
pois foi lá que manteve por muitos anos uma fazenda, 
hoje dando lugar ao Conjunto Jereissati.

Já o Vereador Raimundo Travassos é o decano no 
Legislativo Municipal, com 34 anos de mandato, e é um 
dos pioneiros na luta pela emancipação do Município.

A Profa. Neuza Prado foi uma grande defensora 
da educação, área valorizada pelo Prefeito Roberto 
Pessoa, e a ex-Vereadora Agacil é mãe do Vice-Pre-
feito Firmo Camurça e sempre desenvolveu um grande 
trabalho social em prol dos munícipes.

Quanto à programação organizada pela adminis-
tração local, uma delas beneficiará tanto quem reside 
como quem circula entre Fortaleza e Maracanaú – a obra 
está prevista para ser inaugurada no início da noite de 
hoje. Trata-se da duplicação da Avenida Radialista João 
Ramos, no bairro Cidade Nova, que recebeu também 
serviços de drenagem, pavimentação, construção de 
calçadas e de canteiro central, sinalização e iluminação.

Outro benefício com a liberação da Avenida Radialis-
ta João Ramos é quanto ao atendimento mais eficaz dos 
serviços públicos, a exemplo da coleta de lixo, transporte 
público e segurança. Passeios ciclísticos prometem reu-
nir famílias e amigos maracanauenses, que se divertirão, 
também, com shows musicais e apresentações culturais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dado os 
esforços do Prefeito Roberto Pessoa e do seu Vice, 
Firmo Camurça, Maracanaú vem atraindo muitas em-
presas de fora. No entanto, um problema, já repassado 
ao Governo do Estado do Ceará, está impedindo que 
esse crescimento aconteça mais de forma mais rápida. 
De um lado, há 70 protocolos de intenção assinados; 
de outro, empresas com problemas de falência e, por 
isso, sem produzir, impedindo espaços livres para a 
chegada de novas empresas e novas contratações.

Tentando driblar essa dificuldade e também a de um 
espaço voltado para empresários que ficam se deslocando 
diariamente entre Fortaleza e Maracanaú, o Prefeito Rober-
to Pessoa conseguiu atrair recentemente um investimento 
de R$10 milhões para a construção do primeiro complexo 
hoteleiro e comercial do Município: o Pátio Cidade Jardim. 
O empreendimento terá suas obras iniciadas ainda este 
ano e prevê um hotel com 82 apartamentos, 100 salas 
comerciais, 42 lojas e um supermercado.

Por sempre ter acreditado e apoiado o potencial de 
Maracanaú, desde quando ainda distrito de Maranguape, e 
porque tive o privilégio de ter sido Vice-Prefeito e ter traba-
lhado pela sua emancipação é que, no Congresso Nacio-
nal, tenho lutado para garantir recursos no Orçamento da 
União para assegurar o desenvolvimento deste Município.

Ressalto também as atividades desenvolvidas 
pelo Poder Legislativo Municipal, presidido pelo Vere-
ador Antonio Ferreira da Silva (Chico Barbeiro), que 
tem contribuído para a melhoria dos indicadores so-
cioeconômicos do Município.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra 

o Deputado Sebastião Bala Rocha, futuro Presidente 
da Comissão de Trabalho.
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O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Manato.

Srs. Deputados, é com muita alegria que, na an-
tevéspera do Dia Internacional da Mulher, peço seja 
registrado nos Anais da Casa da relação das 100 mu-
lheres aprovadas no primeiro vestibular da Universi-
dade da Mulher, promovido pela Universidade Federal 
do Amapá – UNIFAP, entidade que recebeu recursos 
de emendas de minha autoria.

Trata-se de uma experiência fantástica que faço 
questão de divulgar para que Deputados e, sobretudo, 

Deputadas possam levar para as universidades dos 
seus respectivos Estados.

Lá, as mulheres vão discutir políticas públicas para 
as mulheres, combate à violência contra a mulher, di-
reito da mulher e outros assuntos relevantes atinentes 
à questão de gênero, como o combate à discriminação 
e ao preconceito contra as mulheres.

Por isso, Sr. Presidente, peço ampla divulgação 
nos canais de comunicação da Casa dessa relação.

RELAÇÃO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR
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O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um 
registro sobre um programa do Governo e uma inicia-
tiva do Ministério da Saúde.

Estamos vivendo uma cruzada dentro das es-
colas, fazendo exames nos nossos jovens, porque a 
obesidade ou o sobrepeso tem aumentado significati-
vamente entre eles. Em 1970, havia 3,7% de crianças 
com sobrepeso; em 2009, passou para 21%.

As crianças serão examinadas e remetidas à 
Unidade Básica de Saúde. Os Municípios receberam 
recursos para que as orientem a ter uma nova alimen-
tação, a fim de evitar, no futuro, doenças advindas de 
alimentação inadequada.

Obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta se-
mana o Ministério da Saúde está promovendo em todo 
o País uma ação que merece ser muito destacada 
devido à sua importância para a saúde de milhões de 
crianças e jovens. Até a sexta-feira, alunos das esco-
las públicas com idade entre 5 e 19 anos passarão por 
uma avaliação bastante abrangente com nutricionistas 
e outros especialistas para buscar combater um dos 
males dos novos tempos: a obesidade infantil.

Nesta 1ª Semana de Mobilização Saúde na Esco-
la, essas crianças e jovens serão atendidos por profis-
sionais de cada Município que faz parte da Estratégia 
Saúde da Família. Os médicos, enfermeiros e demais 
especialistas vão medir a altura, pesar e calcular o Ín-
dice de Massa Corpórea (IMC) dos estudantes, para 
identificar casos de sobrepeso. O objetivo é encami-
nhar quem estiver acima do seu peso ideal para uma 
Unidade Básica de Saúde, onde receberá orientação.

Penso que a atenção dispensada pelo Ministério 
da Saúde a este tema é exemplar e merece todos os 
elogios. Isto porque a impressão que se tem, ao obser-
var mais atentamente nas ruas e nas escolas nossas 
crianças e jovens, de que cada vez mais estão acima 
do peso é confirmada por números do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística.

O IBGE aponta que uma em cada três crianças 
brasileiras com idade entre 5 e 9 anos tem peso acima 
do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. 
Já entre os jovens de 10 a 19 anos o Brasil teve um 
grande salto nas últimas 4 décadas. Enquanto em 1970 
havia apenas 3,7% deles com sobrepeso, em 2009 o 
índice alcançou 21,7%.

Acredito que as ações desta 1ª Semana de Mo-
bilização Saúde na Escola, somadas ao repasse de 
R$119 milhões que os Municípios receberam no final 

do ano passado para prevenção, educação e avaliação 
das condições de saúde de crianças e adolescentes, 
devem gerar resultados importantes nos próximos anos 
na saúde da população brasileira. Isso porque é sabi-
da a influência que os hábitos alimentares da infância 
e juventude possuem no desenvolvimento do adulto. 
As chances de uma criança obesa tornar-se um adulto 
com problemas de saúde como diabetes ou hiperten-
são, por exemplo, crescem muito.

Por isso destaco esta campanha do Governo 
e parabenizo todos os envolvidos, desde o Ministro 
Alexandre Padilha até os profissionais de saúde e 
educação dos Municípios que atendem diretamente 
às crianças e jovens.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. MARCON (PT – RS. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, quero dar como lido o meu 
discurso do dia de hoje.

Já estão acontecendo várias mobilizações do Dia 
Internacional da Mulher no Rio Grande do Sul por parte 
das mulheres da Via Campesina. Elas começaram as 
mobilizações hoje na campanha contra o uso abusivo 
de veneno agrotóxico, pela questão das políticas de 
saúde, contra o relatório do Código Florestal e também 
sobre a desapropriação de terra das famílias assenta-
das no Rio Grande do Sul e no Brasil.

Essa mobilização deve acontecer durante esta 
semana até o dia 8, dia em que se celebra o Dia In-
ternacional da Mulher.

Gostaria que o meu discurso fosse inserido na 
mídia interna desta Casa.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e demais 
servidores desta Casa, na semana do Dia Internacional 
das Mulheres, protesto no pedágio de Eldorado mar-
ca início de manifestações das mulheres campesinas.

Inicia hoje, dia 6 de março, a jornada de lutas 
contra o uso excessivos de agrotóxicos nas lavouras 
e pela melhoria no atendimento médico-hospitalar aos 
moradoras da roça, promovidos pelas agricultoras do 
Movimento das Mulheres Campesinas (MMC), na se-
mana que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

Entendemos que o novo Código Florestal irá be-
neficiar apenas o agronegócio, anistiando os grandes 
desmatadores e estimulando a destruição do meio am-
biente para expansão de monocultivos como a soja, o 
eucalipto e a cana-de-açúcar. Dessa forma, beneficia 
somente empresas transnacionais e grandes proprie-
tários de terras do agronegócio.
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Além disso, as camponesas reivindicam também a 
desapropriação de terras para assentar as famílias que 
estão acampadas no Estado; programas que resolvam 
os problemas com a seca das famílias camponesas; 
programas de governo que incentivem a produção de 
alimentos saudáveis e sem agrotóxicos; recursos para 
infraestrutura de produção de alimentos nas parcelas 
agrícolas com novas técnicas de produção; e recursos 
para a produção e a organização das mulheres nos 
assentamentos.

No Rio Grande do Sul, o movimento está ocor-
rendo com a abertura das cancelas do pedágio de 
Eldorado do Sul, na BR-290, quilômetro 129, próximo 
ao trevo de Charqueadas.

A mobilização faz parte da Jornada Nacional de 
Lutas das Mulheres da Via Campesina, iniciada na 
semana passada, com ocupações na Bahia e ações 
no Paraná. Novas mobilizações devem acontecer em 
todo o País nesta semana.

 O SR. CARLOS SOUZA (PSD – AM.) – Senhor 
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, todos os 
anos travamos uma inglória batalha para que a Zona 
Franca de Manaus (SUFRAMA) não seja prejudicada 
pelo contingenciamento dos recursos orçamentários 
destinados àquele importante polo de desenvolvimen-
to econômico.

Conforme informações constantes no Sistema 
SIGA, do Senado Federal, dos R$574 milhões aprova-
dos e autorizados na Lei Orçamentária Anual de 2012, 
R$21 milhões foram empenhados e apenas R$17 mi-
lhões foram efetivamente liquidados, pagos.

Tais restrições orçamentárias, impostas pela 
equipe econômica do Governo Federal, prejudicam 
excessivamente o fortalecimento e a competitividade 
do Polo Industrial de Manaus, que, todos os anos, fica 
impossibilitado de implementar de forma efetiva muitos 
convênios e projetos importantes para o desenvolvi-
mento econômico, social e ambiental da região ama-
zônica e do Brasil.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores De-
putados, os amazônidas e seus representantes não 
podem ficar à mercê da visão tecnicista de alguns pou-
cos que conhecem apenas a realidade de suas salas 
acarpetadas e refrigeradas. Para a tomada de algumas 
decisões, se faz necessário considerar a importância 
do Polo Industrial de Manaus para a preservação da 
Floresta Amazônica no Amazonas, que atualmente 
alcança o índice de 98% de ecossistema conservado.

Permanecemos firmes no propósito de elaborar e 
executar políticas comprometidas com a sustentabilida-
de ambiental e com o desenvolvimento socioeconômico 
da região, agregando valor socioambiental à produção 
do Polo Industrial de Manaus. Em contrapartida, nobres 

colegas, almejamos que os tecnocratas governamentais 
entendam a importância do Polo Industrial de Manaus 
como modelo eficaz de investimento e de interiorização 
de desenvolvimento, excluindo-o de cortes orçamentá-
rios que privilegiam a formação de superavit primário 
em detrimento do crescimento econômico.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O Sr. Manato, 2º Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Geraldo Resende, 1º Suplente de 
Secretário.

 O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Tem a 
palavra o Deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero que seja 
divulgado pelos meios de comunicação e que conste 
dos Anais da Casa este artigo, que peço faça parte 
do discurso pronunciado por mim: Direito à segurança 
pública: questão de vida ou morte para a democracia.

É um texto escrito pela Coordenadoria Ecumê-
nica de Serviços e que retrata fatos recentes, tanto as 
greves das polícias dos nossos Estados quanto casos 
gravíssimos, como a ocupação de Pinheirinho, em 
São Paulo, todos violadores de direitos que constam 
da nossa Constituição, chamando a atenção para que 
nós contribuamos para a reforma da segurança pública 
no País, para a desmilitarização das polícias, algo que 
é defendido por quem defende os direitos humanos e 
a cultura de paz. E eu me incorporo a esse time da 
cultura da paz e da não violência. Por isso, faço desse 
texto nosso discurso nesta tarde.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Direito à segurança pública: questão de vida 
ou morte para a democracia

CESE
Coordenadoria Ecumênica de Serviços
Adital
Greves das PMs, Cracolância, Pinheirinho, Gua-

rani-Kaiowá, os extrativistas Zé Cláudio e Maria, Irmã 
Dorothy, Eldorado Carajás – episódios que deixaram 
um rastro inominável de violações de direitos e vidas 
humanas, nos quais pouco se reconhece o país justo 
e democrático, depositário de esperanças de um novo 
mundo possível e uma sociedade civil exemplarmente 
organizada. Nem tanto, nem tampouco.

O sentido de urgência nos assalta como estopim 
socorrista em meio às situações de violência. O custo 
social é muita elevado e rebate invariavelmente sobre 
as populações mais vulneráveis. O legal e o legítimo 
se debatem nos momentos cruciais obrigando os le-
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gisladores a desengavetar projetos bem intencionados 
ou elaborados no calor da última tragédia. Esse déficit 
republicano de “ir atrás do prejuízo”, parece decorrer da 
ausência de uma cultura política preventiva associada 
à outra notória que é a baixa efetividade dos Direitos 
Humanos no Brasil.

A criminalização da pobreza está na base das 
desigualdades brasileiras e foi particularmente emble-
mática no caso do Pinheirinho – foi a certeza de que 
setores médios de uma cidade rica estariam se livrando 
daquele incômodo urbano e aprovaria a “limpeza” de 
uma propriedade, cujo titular Naji Nahas, conhecido 
especulador, tantas vezes visitou as barras dos tribu-
nais. O que virou motivo de orgulho de operação mili-
tar da PM paulista, preparada por longos meses, não 
mereceu do governante a atenção para evitar o crime 
básico de violar o direito humano à moradia (à educa-
ção, à saúde...) expondo 1.500 famílias à indigência e 
ao desamparo. Do outro lado da moeda a insegurança 
pública que afeta o conjunto da sociedade em escalas 
letais contra a juventude, sobretudo, pobre e negra – 
ao mesmo tempo vítima e presa fácil à cooptação para 
redes clandestinas e o clientelismo político.

O peculiar neste rosário de violações marcadas 
pela criminalização dos movimentos sociais é a greve 
das polícias militares, logo elas, braços preferenciais 
da repressão, agora também elas, criminalizadas. Es-
querda e direita estão divididas entre si e dentro de si 
quanto à avaliação e posicionamento frente às mobi-
lizações das polícias cada vez mais frequentes e de 
efeitos que parecem escapar ao controle do chamado 
estado democrático de direito. O registro de 150 gre-
ves em 15 anos por diferentes estamentos policiais 
indicam que a calmaria é momentânea porque tudo 
está por resolver.

A complexidade decorre tanto da herança da 
ditadura mal resolvida na Constituição Federal, cuja 
massa crítica, à época, não teve força política para 
enfrentar a questão de desmilitarização das polícias, 
como da contaminação de setores do aparato policial 
com o crime organizado. E, ainda, do despreparo dos 
governantes de diferentes matizes político-ideológicos 
– até compreensível diante do terreno pantanoso entre 
sublevações inaceitáveis de um entulho autoritário, em 
todo caso legal, e as justas reivindicações de servido-
res públicos expostos a escalas inumanas de trabalho, 
ao risco de vida e ao soldo de baixos salários que in-
duzem a bicos e ilegalidades.

Contudo, os dias de pânico vividos pela popula-
ção baiana em decorrência da greve da PM eviden-
ciaram outros jogos em disputa e destamparam nossa 
proximidade da barbárie. Lojas saqueadas, pessoas 
intimidadas, ônibus como barricadas, viatura escolar 

incendiada. A imagem de grevistas encapuzados e 
empunhando armas e o escudo humano formado por 
familiares. Foram cometidos quase 170 homicídios no 
período. Um momento propício para acerto de contas, 
matança de moradores de rua, um número significativo 
de execuções e muitos com indícios de envolvimento 
de policiais ou ex-policiais. Esta é uma conta que não 
fecha e a democracia não suporta.

Reconheçam-se os esforços importantes em 
curso para enfrentar este quadro crucial à democra-
cia com o Pronasci, que traz o conceito de unidades 
pacificadoras, associando o desmonte de territórios 
controlados pelo crime organizado e o Estado che-
gando, ainda que tardiamente, e com muitos cacoetes 
autoritários, diante dos quais o controle social comuni-
tário busca criticamente intervir. A esse respeito, ana-
listas e consultores reconhecidos, como Luiz Eduardo 
Soares, avaliam que as UPPs – Unidades de Polícia 
Pacificadora não resistirão se, ao mesmo tempo, não 
se produz a reforma das polícias no sentido de sua 
desmilitarização. Seria uma nova arquitetura institu-
cional que permitisse a organização das polícias no 
ambiente de uma cultura política sindical amadurecida 
em bases democráticas, saindo dos desvãos de as-
sociações semi-clandestinas, superando o que chama 
de “movimentos disruptivos nos quais se destacam os 
mais impetuosos, cuja liderança negativa acaba sendo 
fortalecida por governantes acuados”.

De parte da intrincada malha de grupos e asso-
ciações de cabos e soldados, oficiais, policiais fede-
rais, agentes penitenciários, guardas municipais, de 
delegados, peritos, enfim, vale mencionar o notável 
esforço de posicionamento e convergência saído da 
1ª Conferência de Segurança Pública, em meados de 
2009, destinado a produzir uma Política Nacional de 
Segurança Pública. Dela decorreu um elenco de 10 
princípios e 40 diretrizes, a destacar as que tratam da 
segurança pública como atividade eminentemente civil, 
desvinculando-a das forças armadas, direito à sindi-
calização e revisão do regime disciplinar.

Falando em direitos, o da Segurança Pública 
decorre do artigo 144 da Constituição e reza ser um 
dever do Estado e direito de todos, prega a preserva-
ção da ordem pública e a incolumidade das pessoas 
e do patrimônio. 0 caso do Pinheirinho é a pura nega-
ção destes preceitos. Mas a reação dos movimentos 
sociais e demais setores democráticos foi exemplar. 
Continuaremos Lutando e cobrando mudanças estru-
turais para além dos próximos incêndios.

[Texto editorial da CESE para o Informes Abong].
[Abong – Associação Brasileira de Organizações 

Não-Governamentais]
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O SR. PAULO FOLETTO (Bloco/PSB – ES. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, na As-
sembleia Legislativa do Espírito Santo, o Governador 
Renato Casagrande, durante 6 horas, prestou contas 
do seu primeiro ano de mandato. Foi uma imensa ale-
gria para todos nós capixabas o vermos, com apenas 
1 ano de mandato, realizando a quantidade de feitos 
que realizou no Estado.

Especificamente na região noroeste, onde moro, 
em Colatina, meu Município, três obras foram anun-
ciadas neste final de semana, num valor total de 135 
milhões de reais: o asfaltamento entre Colatina e Itaim-
bé; a repavimentação, ou reconstrução, do trecho de 
Ponte do Pancas até São Domingos e também da 
variante de Colatina, que vai complementar a obra 
anteriormente citada.

Parabéns a todos os capixabas pelo Governo 
Casagrande, que se consolida como gestão de conti-
nuidade, mas de grandes realizações.

 O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT – BA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, vou fazer dois registros.

Primeiro, vimos na Bahia, precisamente no se-
miárido, 123 Municípios, neste último ano, entrarem 
em situação de emergência por causa da seca. Isso 
significa falta de chuva.

É preciso que o Governo Federal ajude a Bahia, 
Estado que tem o maior número de Municípios na região 
do semiárido, para evitar o sofrimento por que passam 
aquelas famílias. É preciso que o Governo Federal, de 
uma forma mais urgente, ajude o Estado da Bahia.

Esse é o esforço que temos que fazer, até por-
que, quando há enchente em muitos Estados, há agi-
lidade, mas quando se trata de seca, aí não há a agi-
lidade devida.

Portanto, esse é o apelo que fazemos.
O outro registro é sobre a questão da saúde, Sr. 

Presidente. Hoje vai haver uma reunião do Secretário...

(O microfone é desligado.)

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde o 
final do ano passado 123 Municípios baianos decreta-
ram situação de emergência por causa da seca. Des-
tes, 43 deles permanecem com o decreto em vigor, 
enquanto nos demais, o decreto venceu. Mas, segun-
do informações da Coordenação de Defesa Civil do 
Estado, a maioria dessas cidades ainda necessita de 
apoio no abastecimento de água e ações preventivas 
contra a seca.

Nessa situação, gostaria de chamar a atenção 
para a microrregião de Irecê, região norte do Estado, 

onde é crítica a situação de 14 Municípios afetados di-
retamente pela seca prolongada e pelo nível baixo das 
águas na Barragem de Mirorós, que recebe água do 
Rio Verde, afluente do São Francisco, e que hoje está 
apenas com 8,62% de sua capacidade de acumulação 
de água. São apenas 14,4 milhões de metros cúbicos 
de água, o que em termos práticos representa 3 me-
ses de reserva para o abastecimento da população.

A Bahia é o Estado brasileiro com maior número 
de Municípios localizados no Semiárido, no chamado 
Polígono da Seca. E o abastecimento de água é fun-
damental para a sobrevivência de homens e animais, 
sem contar com a atividade agrícola, que fica total-
mente prejudicada com a seca. Para se ter uma ideia 
da gravidade da situação, a queda do nível de água na 
Barragem de Mirorós afeta diretamente a vida de mais 
de 350 mil pessoas, que dependem do funcionamento 
da Adutora do Feijão, que leva água a 200 localidades 
em 14 Municípios da região.

Foi essa situação que fez com que o Governador 
Jaques Wagner solicitasse ao Presidente do Tribunal 
de Contas da União, Benjamin Zymler, a dispensa de 
licitação para acelerar as obras de ampliação da adu-
tora, evitando, assim, a demora no processo, por conta 
dos trâmites burocráticos e pela própria situação de 
emergência na região. Não podemos esquecer que a 
urgência dessa obra se justifica pelo fato de que en-
volve a vida de 350 mil pessoas, de 14 Municípios, que 
podem ficar sem água. Até porque concessões idênti-
cas foram feitas recentemente aos Estados do Rio de 
Janeiro, de Alagoas e de Pernambuco. Para discutir o 
início da terceira etapa das obras da Adutora do Fei-
jão, o Governador Jaques Wagner já se reuniu com a 
Ministra Miriam Belchior, do Planejamento, e solicitou 
que fossem feitas gestões junto à Caixa Econômica 
Federal para a liberação de R$60,5 milhões para a 
conclusão das obras. A primeira etapa, iniciada há 3 
anos, está finalizada. Como a segunda está em anda-
mento, a intenção do Governador é que a terceira seja 
feita concomitantemente a esta.

Hoje, graças à ação do Governo Jaques Wag-
ner, boa parte da população baiana que reside no 
semiárido tem água para consumo humano e animal. 
As ações nesse sentido fazem parte das prioridades 
das políticas públicas do Estado, beneficiando, princi-
palmente, o semiárido, com o atendimento a mais de 
276 mil famílias. Em todo o Estado, o programa Água 
para Todos já beneficiou, até o ano passado, mais de 
2,3 milhões de habitantes, em mais de 80 Municípios.

Portanto, gostaria de enfatizar aqui o apoio ao 
pleito encaminhado pelo Governador Jaques Wagner 
para atender, de forma emergencial, a microrregião de 
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Irecê, assim como os demais Municípios que enfren-
tam essa prolongada estiagem na Bahia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a saúde 
é um dos principais, se não o principal, itens da pauta 
de qualquer gestor público, porque lida com a vida das 
pessoas e porque dos seus resultados dependem o 
bem-estar ou não da população. E fico bastante pre-
ocupado quando observo a grave situação em que 
vive o Hospital Aristides Maltez, centro de referência 
nacional no combate ao câncer, que atende, através 
do SUS, boa parte da população pobre não apenas da 
Bahia, mas de outros Estados brasileiros.

Agora, por causa de uma crise financeira envol-
vendo a direção do hospital e a Prefeitura Municipal de 
Salvador, o hospital corre o risco de fechar as portas. 
Conforme nota oficial emitida pela Liga Bahiana contra 
o Câncer, entidade mantenedora do hospital, tudo se 
dá por causa de uma dívida da Secretaria Municipal 
de Saúde com o estabelecimento, calculada em pou-
co mais de R$13 milhões, o que vem impossibilitando 
a continuação do atendimento à população. O débito 
da Prefeitura de Salvador, administrada pelo Prefeito 
João Henrique, com o hospital, chega a assumir pro-
porções inusitadas, conforme a nota oficial assinada 
pelo Presidente da Liga Bahiana contra o Câncer, o 
médico Aristides Maltez Filho. Lerei alguns trechos da 
nota oficial do Dr. Aristides Maltez Filho.

“Considerando a persistência da situação irre-
gular e sinuosa da Secretaria Municipal da Saúde de 
Salvador, que insiste em driblar prazos contratuais, 
não considerar a real demanda de pacientes portado-
res de câncer para atendimento no Hospital Aristides 
Maltez; considerando já terem sido os acontecimentos 
oficialmente levados ao conhecimento do Prefeito Mu-
nicipal de Salvador, João Henrique Barradas Carneiro, 
através da sua Casa Civil, Of. nº 16/12, sem que até 
a presente data nenhuma posição administrativa fos-
se adotada para ultrapassarmos o impasse vigente...

A persistir a desrespeitosa nociva intransigência 
da Prefeitura Municipal de Salvador, não terá condição 
o HAM de se abastecer adequadamente de medica-
mento e material médico hospitalar, em curto prazo, 
o que nos levará a uma grave descontinuidade, com 
irreparáveis prejuízos para os pacientes portadores 
de câncer...”

Nesta quarta-feira, conforme informações da 
assessoria da Prefeitura de Salvador, está prevista 
uma audiência com o Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, em Brasília, juntamente com o Prefeito, João 
Henrique, e o Secretário Estadual da Saúde, Jorge 
Solla, representando o Governador Jaques Wagner, 
com o objetivo de solucionar o problema do teto de 

repasse para a unidade de saúde, que atualmente é 
de R$5,7 milhões.

Nesse período, enquanto não se chega a um 
denominador comum que estanque a crise financeira 
do hospital, negociações indicam que um haverá um 
contrato provisório de 3 meses, em que a Prefeitura 
de Salvador vai pagar três parcelas de R$530 mil re-
ferentes a 2010. O valor manterá o hospital funcionan-
do enquanto a negociação com o Ministério da Saúde 
permitirá que haja um repasse maior de verba federal 
para o hospital.

Dessas negociações, em que o Governador Ja-
ques Wagner, através do Secretário Jorge Solla, está 
muito empenhado, poderá resultar que o Hospital Aris-
tides Maltez possa ser adequado à Portaria 3.024, do 
Ministério da Saúde, que prevê incremento de 20% no 
orçamento para os hospitais filantrópicos que atendem 
exclusivamente pelo serviço público.

O Hospital Aristides Maltez é uma referência na 
luta contra o câncer, não só na Bahia como em todo o 
Brasil, atendendo a milhares de pacientes pelo Siste-
ma Único de Saúde. São portadores dos mais diversos 
tipos da doença, adultos, crianças e idosos, que vêm 
dos mais diversos cantos do País, para atendimento 
gratuito, com tecnologia de ponta e um corpo de volun-
tariado que em muito auxilia no tratamento dos doentes.

Este ano o hospital completou 60 anos de exis-
tência no último dia 2 de fevereiro, Dia de Iemanjá. 
Funciona atualmente com 218 leitos, e atendeu, no ano 
passado, 11.400 pessoas, realizando 9,5 mil cirurgias, 
com 169 mil aplicações de radioterapia, em 21.200 mil 
ciclos de quimioterapia. Trabalham no local 143 médi-
cos e outros 943 funcionários. Diariamente buscam o 
hospital mais de 3 mil pacientes, 100% deles atendidos 
de forma gratuita, através do SUS.

O Hospital Aristides Maltez nasceu de um ideal do 
professor e médico Aristides Maltez, titular da cátedra 
de Ginecologia da Faculdade de Medicina da Bahia, 
que ante o sofrimento da mulher pobre e portadora de 
câncer de colo uterino, que não encontrava atendimento 
hospitalar na Bahia, criou, juntamente com outros 52 
colegas de Medicina, o Instituto do Câncer e, poste-
riormente, a Liga Bahiana contra o Câncer.

O Prof. Aristides Maltez veio a falecer em janeiro 
de 1943, 3 anos de iniciada as obras de construção do 
Instituto do Câncer, embrião do que viria a ser mais 
tarde, em 2 de fevereiro de 1952, o Hospital Aristides 
Maltez, que foi o primeiro hospital de câncer construído 
na especialidade no País, voltado, fundamentalmente, 
para as pessoas carentes, excluídas, portadoras de 
câncer. Atualmente, atende pacientes egressos de 406 
Municípios do Estado da Bahia, além de pacientes de 
Estados vizinhos como Sergipe, Alagoas, Pernambu-
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co, Paraíba, Pará, Maranhão, Vitória e Minas Gerais. 
É dirigido pelo médico Aristides Maltez Filho.

Logo, Sras. e Srs. Deputados, uma instituição 
desse porte e com a natureza dos serviços que presta 
à população carente, não pode fechar as portas por 
causa da má gestão de um gestor público, no caso a 
Prefeitura de Salvador, que não honra seus compro-
missos financeiros com a instituição e pode deixar, 
com suas atitudes, milhares de pessoas sem atendi-
mento médico.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meus pro-
nunciamentos sejam divulgados pelo programa A Voz 
do Brasil e demais órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
 O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, esperamos que as políticas públicas na 
área de segurança, principalmente no Estado do Rio 
de Janeiro, deem certo.

As UPPs têm que ser priorizadas, sim. O que não 
pode ocorrer é abandonarem a capital, os Municípios 
da periferia, especialmente os interior do Estado.

Preocupa-me muito a orientação do Sr. Gover-
nador Sérgio Cabral, no sentido de fechar todos os 
postos de policiamento avançados da Polícia Militar, 
principalmente do interior do Estado. Isso é um absurdo!

Hoje os bandidos, com a política das UPPs, es-
tão descendo o morro, indo para a cidade, principal-
mente para o interior. Chegam no interior, veem os 
postos avançados fechados, e fazem a festa, como 
estão fazendo.

Vamos cobrar aqui, com veemência, do Governa-
dor Sérgio Cabral, do Secretário de Segurança Beltra-
me, do Comandante da Polícia Militar, pois esse absur-
do não pode acontecer no Estado do Rio de Janeiro.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senho-
ras e senhores presentes, crianças, jovens, senhoras 
senhores e pessoas com deficiência que me ouvem, 
veem, e leem pela Rádio e TV Câmara, Internet, re-
des sociais, inclusive pela Língua Brasileira de Sinais 
– LIBRAS, e em particular os ilustres cidadãos do meu 
Estado, Rio de Janeiro, a quem tenho o orgulho de 
aqui representar, a segurança pública é uma respon-
sabilidade do Estado que não pode ser negligenciada 
de forma alguma, sob nenhum argumento, e não deve 
e não pode sofrer solução de continuidade, redução 
de investimentos, não pode ser afetada por cortes ou 
políticas de restrição, porque envolve, principalmente, 
a garantia de vida para as pessoas.

Por isso, venho a esta tribuna para expor minha 
revolta e o meu descontentamento com o que está 
acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, quando 
estamos presenciando movimento, no âmbito da Se-
cretaria de Segurança Pública, para fechar postos da 
Polícia Militar em vários Municípios fluminenses.

Trata-se de um completo absurdo, que não pode 
prosseguir, porque afeta o princípio da cobertura e do 
policiamento ostensivo, deixando milhares de famílias 
fluminenses sem o amparo da presença efetiva da PM.

Somente em Campos dos Goytacazes, no norte 
do Estado do Rio de Janeiro, o maior Município flumi-
nense em extensão territorial, a Secretaria Estadual 
de Segurança Pública estuda o fechamento de postos 
da Polícia Militar.

São postos importantes para garantir a segurança 
de várias comunidades, Poço Gordo, Sabonete, Santa 
Maria, São Martinho, Baixa Grande, Conselheiro Josi-
no, Farol de São Tomé, entre tantas outras localidades, 
cuja percepção da sensação de segurança está intima-
mente relacionada à presença dos policiais militares.

É preciso observar ainda que além de afetar a 
vida das pessoas que deixarão de ter o atendimento 
destes postos, tal medida, se confirmada pelo Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, irá ainda por cima sobre-
carregar o 8º Batalhão de Polícia Militar, com certeza, 
prejudicando rondas, ações e operações policiais na 
área central de Campos dos Goytacazes.

É um absurdo que um Governo Estadual pro-
mova esse tipo de comportamento. E um contradição, 
uma incoerência com a própria política de segurança 
fluminense, em que o Governo Estadual se vangloria 
de ter criado e instalado várias Unidades de Polícia 
Pacificadores, as famosas UPPs.

O Governo do Estado diz que as UPPs são um 
de seus principais instrumentos de segurança públi-
ca, mas é lamentável ver que ele continua a atribuir 
pouca importância para as corporações tradicionais 
da Polícia Militar e que demonstra tão pouco interes-
se pelo interior do Estado do Rio de Janeiro, quando 
o assunto é a manutenção da paz urbana, o combate 
à violência pública.

Na condição de Deputado Federal, não posso 
admitir esse comportamento, e por isso vou entrar em 
contato com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, com 
o Comando Geral da Polícia Militar, para obter as infor-
mações necessárias a respeito do processo de fecha-
mento e tomar as ações cabíveis para que os postos 
da Polícia Militar continuem atendendo à população 
com seus valorosos serviços.

Ao encerrar este pronunciamento, Sr. Presidente, 
gostaria de deixar registrado meu repúdio contra as ações 
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que estão em curso no norte Fluminense para fecha-
mento dos postos da Polícia Militar no interior do Estado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Com 

a palavra o Deputado José Airton.
O SR. JOSÉ AIRTON (PT – CE. Pela ordem. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo a tribuna com o coração triste, 
para registrar minhas condolências à família de Cícero 
Batista Xavier, amigo, companheiro, irmão, conhecido 
como Cicéu, cantor e compositor de Missão Velha, que 
faleceu na madrugada de ontem.

Registro também meu pesar pela morte do meu 
conterrâneo Aldezuir Damião Rebouças Júnior, mais 
conhecido como Júnior de Aldezuir, que nos deixou re-
pentinamente, um companheiro de luta, garra e coragem.

Por fim, fica o meu registro de revolta com a vio-
lência que marcou o fim de semana na minha cidade 
de Icapuí. Refiro-me ao falecimento de Ana Carla Sil-
va Bezerra, que deixou toda cidade em choque pela 
trágica forma com que a adolescente, de 16 anos, foi 
vítima de um assassinato.

O meu pesar a todos os familiares neste momento 
de dor. Que Deus acolha esses irmãos pela genero-
sidade e alegria que deixaram em nossos corações.

Meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Com 

a palavra o nobre Deputado Manato, do PDT do Es-
pírito Santo.

O SR. MANATO (PDT – ES. Sem revisão do ora-
dor.) – Gostaria de registrar com muito orgulho os 100 
anos do nascimento da Sra. Manira Azar Daibes, que 
nasceu em Chourit, Líbano.

Com 22 anos de idade veio para o Brasil, ca-
sando-se com Tuffi Daibes Bou-Issa, comerciante e 
fazendeiro, tanto no Brasil quanto no Líbano. Foram 
residir no Município de Cambuci, noroeste do Estado 
do Rio de Janeiro. Tiveram cinco filhos, oito netos e 
onze bisnetos. Um abraço especial para sua neta Je-
anne e seu esposo, Tarcísio Aquino, de quem tenho a 
honra e o prazer de ser amigo.

Registro também, Sr. Presidente, o Projeto de Lei 
nº 3.332, de 2012, que acabei de apresentar, que altera 
a Lei nº 8.112 para dispor sobre a exigência de requi-
sitos estabelecidos em lei para investidura em cargo 
nos três Poderes. Isso significa que a Ficha Limpa será 
requisito para cargos efetivos e de livre nomeação. É 
essa a minha contribuição, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Manato, o Sr. 
Geraldo Resende, 1º Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Marçal Filho, § 2º do artigo 18 do 
Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado, brilhante represen-
tante de Mato Grosso do Sul, do PMDB, Geraldo 
Resende.

O SR. GERALDO RESENDE (PMDB – MS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero reproduzir 
material divulgado na mídia do meu Estado e fazer 
um breve relato sobre a iniciativa do Ministério Público 
Federal de investigar a saúde pública.

No Diário Oficial do dia 27 há vários proce-
dimentos de iniciativa do Ministério Público Federal 
através do Dr. Raphael Otávio Bueno Santos, todos 
corroborando o pronunciamento que fizemos semana 
passada chamando a atenção para o caos que impera 
na saúde pública, na cidade de Dourados, cidade que 
eu e V.Exa. representamos na Casa.

Já fizemos este pronunciamento na semana pas-
sada. Agora, ele vem se somar à iniciativa do Ministério 
Público, tendo em vista algumas manifestações que 
entenderam que eram oportunistas e que estávamos 
somente levantando a questão porque estamos pró-
ximos do período eleitoral.

Aqui o Ministério Público Federal mostra clara-
mente que faltam consultas, faltam exames especiali-
zados, as mulheres percorrem um verdadeiro calvário 
– e estamos próximos do Dia Internacional da Mulher 
– para obter uma cirurgia, como a retirada do útero. 
Enfim, vários procedimentos mostram com muita cla-
reza a situação que impera na saúde pública da cida-
de de Dourados.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, depois 
de diversas iniciativas de nosso mandato, o Ministério 
Público Federal (MPF) abriu inquéritos civis publicados 
no Diário Oficial da União, para investigar os proble-
mas crônicos da saúde pública em Dourados. Desde 
o começo do ano, venho utilizando este espaço para 
evidenciar o verdadeiro caos que se tornou o serviço 
no Município.

O MPF publicou mais de uma dezena de inquéri-
tos, nos dias 27 e 28 de fevereiro e no dia 1º de março, 
para averiguar todas as demandas que venho denun-
ciando. Os problemas como fornecimento de remédios 
a cirurgias ginecológicas, marcação de consultas e 
exames são apenas alguns dos apontamentos dos 
cidadãos, que, a partir de agora serão investigados 
pelo órgão.

O Procurador Federal Raphael Otávio Bueno 
Santos é o responsável pelos inquéritos. Segundo o 
jurista, parte da imprensa vem divulgando sistemati-
camente os problemas denunciados. Raphael Otávio 
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também avalia o atendimento em saúde de Dourados 
como um caos.

No Diário Oficial da União estão os relatos de 
pessoas que tentam há meses, por exemplo, uma 
cirurgia de retirada de útero, como é o caso de uma 
idosa que precisa da internação e do procedimento no 
Hospital Universitário da cidade.

O responsável pelo inquérito relata que “Todos os 
tipos de problema que acontecem dentro do Hospital 
Universitário acabam parando no Ministério Público 
Federal. O ideal é que o Município tivesse condições 
de suprir as necessidades mais básicas do cidadão, 
mas não tem”. A saúde é um setor de muita demanda 
em Dourados, principalmente quando envolve mater-
nidade e ginecologia, problemas crônicos no Hospital 
Universitário.

Outro caso relatado no Diário Oficial é de um 
rapaz que sofreu um acidente de moto em 2007 e ficou 
com os movimentos limitados. Quando ia fazer fisiotera-
pia, uma equipe da Central de Ambulância de Dourados 
o derrubou, agravando seu estado e impossibilitando 
inclusive que o rapaz utilizasse a cadeira de rodas.

Sem conseguir sentar, a família conseguiu uma 
consulta no Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, e so-
licitou ajuda ao Núcleo Regional de Saúde do Estado. A 
Secretaria se comprometeu com as passagens de avião.

As passagens foram agendadas para a data er-
rada e em assento comum, inviabilizando por duas 
vezes a ida do paciente ao hospital para a consulta.

Em caso de cirurgias eletivas, quando os pacien-
tes não conseguem resolver de imediato, acaba sendo 
instaurado o inquérito civil público. É feita uma investi-
gação preliminar para que as pessoas possam espe-
rar sem furar a fila do SUS, mas os casos publicados 
foram minuciosamente analisados. A última instância, 
para essas pessoas, seria entrar na Justiça contra a 
Secretaria Municipal de Saúde de Dourados.

A Secretaria Municipal de Saúde de Dourados argu-
menta que as publicações são consideradas normais pela 
demanda diária de cerca de 800 atendimentos na atenção 
especializada. A Secretaria alega que muitos pacientes vão 
até o Ministério Público tentando conseguir uma preferên-
cia, ou seja, tentam desrespeitar os protocolos.

A explicação da Saúde de Dourados para a pro-
cura pontual no atendimento, através do MPF, é que 
em termos de saúde a demanda é sempre maior que 
a capacidade da rede. Por isso, o SUS trabalha com 
protocolos de atendimento. No entanto, esses pacientes 
recorreram ao MPF porque houve a negativa de aten-
dimento. Logo, a administração municipal está tentan-
do colocar a culpa destes problemas no paciente, que 
entra na Justiça em busca de seus direitos.

Defendo a concatenação de dois itens para ofertar 
uma saúde pública de qualidade: orçamento e gestão. 
Apenas nos últimos anos, dotei o Município de mais de 
R$35 milhões para obras. Mesmo assim, a calamidade 
se instaurou em minha cidade.

Um desses recursos foi para a implantação de 
uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas). 
Os recursos para as Unidades de Dourados, Campo 
Grande e Três Lagoas foram viabilizados em 2009. A 
Unidade de Campo Grande já está em funcionamento, 
a de Três Lagoas será inaugurada este mês, já a de 
Dourados não tem previsão.

Para a saúde da mulher, conseguimos viabilizar 
R$12,9 milhões para a implantação de um novo hospi-
tal, o Instituto da Mulher e da Criança, também ligado 
à Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). 
Viabilizamos também R$1,3 milhão para a reforma do 
Hospital da Vida e mais de R$901 mil para a constru-
ção da Clínica da Mulher. Esses dois processos estão 
parados pela deficiência dos projetos técnicos apre-
sentados pela Prefeitura.

Espero que a investigação, que será realizada 
pelo Ministério Público Federal, obtenha êxito e que 
consigamos responder a essa demanda da população. 
Luto para tirar a Saúde de Dourados da UTI.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Muito bem, 

Deputado Geraldo Resende.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Emiliano José.
O SR. EMILIANO JOSÉ (PT – BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
solicito sejam dados como lidos três pronunciamen-
tos que faço.

O primeiro deles é relativo ao nosso entusiasmo 
e comemoração por algo que a imprensa nacional 
e baiana já divulgaram, que é a candidatura do ex-
-Governador Waldir Pires para Vereador pelo PT, em 
Salvador, para a nossa alegria.

O segundo pronunciamento é sobre a minha 
alegria em ter participado da inauguração do Centro 
Vocacional Tecnológico em Cerâmica Estrutural e Ar-
tesanal, no Município de Vitória da Conquista.

E o terceiro é um pronunciamento de pesar, pelo 
falecimento do companheiro Fernando Santanna, co-
munista, lutador, que morreu aos 96 anos, na última 
quinta-feira, tendo uma trajetória extraordinária de ho-
mem que se entregou às melhores causas.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Muito bem, 
Deputado Emiliano José. O pronunciamento de V.Exa. 
será registrado na íntegra.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
anunciar a esta Casa aquilo que a imprensa nacional 
e baiana já divulgou amplamente: Waldir Pires é can-
didato a Vereador em Salvador pelo Partido dos Traba-
lhadores. O fato ganhou repercussão pela circunstância 
inédita de Waldir assumir tal posição aos 85 anos e 
depois de ter sido Deputado Estadual, algumas vezes 
Deputado Federal, Corregedor-Geral da República, 
Governador da Bahia e Ministro do Governo Lula. A 
pergunta de alguns, diante da ousadia, do ineditismo, 
é por que, depois de toda essa trajetória, recuar para 
uma candidatura a Vereador?

Conheço Waldir Pires de perto para ousar res-
ponder à pergunta e sei que para ele não se trata de 
nenhum recuo. Se perguntado, ele diria que nunca quis 
fazer carreira na política, ao menos no sentido que se 
empresta à palavra usualmente. Os postos que ocu-
pou vieram naturalmente, ou por força do voto sobe-
rano do povo, ou pela confiança de autoridades como 
Régis Pacheco, João Goulart, Tancredo Neves e Lula. 
Não planejou uma carreira. Desde jovem, mergulhou 
na luta política e dela nunca se afastou. E, cheio de 
saúde, aos 85 anos, quer continuar ativo na política.

E por que não fazê-lo prestando um serviço à 
sua cidade como Vereador? Certamente foi isso que 
Waldir começou a se perguntar nos últimos dias, ao 
vislumbrar o cenário da Bahia e a vida do povo de sua 
cidade tão querida, a cidade que lhe deu tudo, inclusive, 
como ele costuma lembrar, a primeira visão do mar, o 
que para ele, menino ainda, era uma visão fantástica. 
Waldir é um defensor entusiasmado, intransigente, da 
dignidade da política. E será que disputar um mandato 
de Vereador o tornaria menor? Será que ser Vereador 
da cidade de Salvador, eleito pelo voto livre do povo, 
seria algo que o diminuiria?

Waldir diz que não, ao contrário. O mandato de 
Vereador, qualquer que seja ele, no menor Município 
do País, é um mandato de grande importância para a 
população. O Vereador lida com as esperanças e as 
dificuldades do povo de modo direto, cotidiano. Quem 
tiver a honra de ser Vereador, vai legislar para o povo, 
tentar responder, com sua atividade legislativa, aos 
problemas que o povo enfrenta. E terá, também, uma 
tribuna para discutir os assuntos de seu Município, 
refletir sobre eles, interagir com as opiniões de seus 
concidadãos e concidadãs, uma tribuna para discutir 
seu Estado, o País e o mundo.

O Vereador, por ser ligado ao seu Município, 
por tratá-lo com carinho, não deixa de olhar o conjun-
to, olhar o entorno, os Municípios vizinhos, discutir a 
situação do Estado, do Brasil e do mundo; nenhuma 
cidade pode ser indiferente aos destinos gerais da 
humanidade. Creio que é assim que Waldir raciocina, 

é assim que pensa ao ter a ousadia extraordinária de 
tentar essa empreitada, de se colocar à disposição do 
povo de Salvador, de se colocar abertamente diante 
da população, perguntar se ela o quer Vereador da ci-
dade que ele tanto ama.

Inegavelmente, é uma ousadia. Uma ousadia pró-
pria de quem ao longo da vida soube sempre enfrentar 
desafios. Ousadia própria de quem, reconhecendo-se 
bem física e mentalmente, quer continuar a prestar 
serviços à sua gente, quer continuar a desenvolver a 
mais nobre das atividades humanas, que é a política. 
Ousadia própria de quem foi quase tudo na vida polí-
tica – como já disse, foi Deputado, Ministro, Governa-
dor – e que se dispõe a ser Vereador, simplesmente 
Vereador, o que para ele, seguramente, se eleito, será 
uma honra.

Propõe-se a isso numa conjuntura delicada da 
Cidade da Bahia, como Salvador era chamada pelos 
mais antigos. A cidade está submetida a uma adminis-
tração errática, que abandonou sua população. Digo 
errática e me corrijo: uma administração que entregou 
os destinos de Salvador ao mundo privado, de modo 
especial ao capital imobiliário.

A recente aprovação pela Câmara de Vereadores 
da Lei de Ordenamento e Uso do Solo (LOUOS) foi 
um dos escândalos mais recentes, que entrega o Mu-
nicípio à voracidade do capital imobiliário, que acaba 
com o que resta de matas e lagoas, que desequilibra 
o meio ambiente, que entrega a orla ao desatino da 
verticalização sem controle.

Tenho dito que o capital imobiliário é parte da vida 
da cidade. Não pode, no entanto, governá-la. A culpa 
de todo o desatino que ocorre em Salvador, assim, 
não é dos empresários, cujo raciocínio, por obviedade, 
trabalha com o lucro rápido, com a lógica do mercado 
e normalmente não tem, infelizmente, o tirocínio de 
perceber o que esse ou aquele empreendimento pode 
trazer de prejuízos para a população.

A responsabilidade pelo descalabro em que se 
encontra Salvador é de sua atual administração. E os 
efeitos desse descalabro não são pequenos e se des-
dobrarão por algum tempo A nova administração, as-
sim, terá que, para além de um programa estratégico 
capaz de devolver a cidade ao seu povo, desenvolver 
também uma operação de emergência para fazê-la 
voltar a um mínimo de normalidade.

Creio que Waldir olhou para tudo isso e se sen-
tiu compelido como político a participar da luta para 
eleger Nelson Pellegrino Prefeito de Salvador, nosso 
candidato, candidato do nosso partido, o PT, e de tan-
tos partidos que já estão conosco nessa caminhada. 
Não era possível, para ele, figurar como espectador, 
simples espectador.
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Ele tem dito que é parte de um projeto. Chega 
para participar da luta em favor de Salvador, para ele-
ger Pellegrino, contribuir para iniciar uma nova era em 
nossa cidade. O seu amor por Salvador, aonde chegou 
adolescente, onde fez Direito, onde firmou ainda mais 
suas convicções políticas, o seu amor pela cidade não 
permitia a indiferença.

A atitude de Waldir enobrece a política, afirma a 
dignidade da política. Evidencia, também, a grande-
za de um homem. Waldir já podia dar-se ao direito de 
descansar, estar com as filhas, com o filho, com os 
netos, bisnetos, com quem ama mais de perto. Mas, 
não. A política é sua vida, sua grande paixão, e en-
quanto lhe restarem forças sei que não vai deixá-la, 
para alegria de todos os baianos e brasileiros. Salva-
dor, tenho confiança, elegerá Pellegrino, elegerá uma 
bancada forte de sustentação do nosso candidato e, 
tenho certeza, saberá corresponder a esse grande 
gesto de Waldir, fazendo-o um dos mais bem votados 
da Cidade da Bahia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tive a hon-
ra de participar na última sexta-feira, dia 3 de março, 
em Vitória da Conquista, a convite do Prefeito daquela 
cidade, Guilherme Menezes, da entrega de um impor-
tante equipamento público, fruto de uma das tantas 
iniciativas extraordinárias dos Governos de Lula e de 
Dilma. Refiro-me ao Centro Vocacional Tecnológico em 
Cerâmica Estrutural e Artesanal construído no povoado 
de Tapirema, distante 18 quilômetros da sede do Muni-
cípio, e que já está revolucionando a vida de centenas 
de pessoas, levando conhecimento, oportunidade e, 
sobretudo, esperança e expectativa de futuro para a 
juventude da região.

E o que vi, Sras. e Srs. Deputados, foi uma co-
munidade em harmonia com seu governo, com o seu 
gestor, que teve, mais uma vez, a grande capacidade 
de buscar as parcerias certas para viabilizar projetos 
que estão transformando o Brasil no país do presen-
te, não mais do futuro, com projetos e programas que 
estão fazendo o bolo crescer e, simultaneamente, bus-
cando dividir de forma equitativa suas fatias, rompen-
do privilégios, gerando, aos poucos, e com uma muita 
responsabilidade, a igualdade social.

Tive o imenso prazer de, mais uma vez, encontrar-
-me com uma das mais extraordinárias personalidades 
pensantes deste Brasil, a magnífica reitora do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, 
o IFBA, a Profa. Aurina Oliveira Santana, uma mulher 
que tem uma das mais brilhantes biografias, à qual já 
dediquei um especial e emocionado pronunciamento 
nesta Casa.

Ali estavam também o Diretor-Geral do IFBA 
em Vitória da Conquista, o Prof. Paulo Marinho, uma 

figura humana fundamental na materialização do que 
antes era apenas um sonho. Tive a imensa honra de 
ouvir a fala emocionada de uma das maiores lideran-
ças rurais de Vitória da Conquista, Edilton Soares, que 
soube, com sua simplicidade, com seu entusiasmo, 
definir o significado daquele Centro Vocacional para 
a sua comunidade.

Quero prestar minhas homenagens também à 
Presidente da Associação de Moradores de Tapirema, 
Marines Santos, uma mulher forte, determinada, des-
temida, que tem a força e a coragem de conduzir sua 
comunidade ao desenvolvimento, construindo alterna-
tivas e parcerias com o poder público local, sempre em 
defesa de sua comunidade.

Mais que uma inauguração, Sr. Presidente, mais 
que uma entrega de um equipamento, participei do que 
considero uma festa popular, uma democrática festa 
popular, promovida por um governo sobre o qual tantas 
vezes me pronunciei nesta Casa e sobre o qual tantas 
outras vezes falarei, porque são inúmeras as ações 
que o Prefeito Guilherme Menezes tem desenvolvido 
e que têm assegurado a Vitória da Conquista um sta-
tus econômico e social jamais experimentado antes da 
gestão petista, que completa 16 anos naquela cidade.

O Centro Vocacional Tecnológico de Tapirema im-
plantado em Vitória da Conquista é o primeiro da Bahia 
e é resultado de uma emenda parlamentar apresentada 
pelo Prefeito Guilherme Menezes, quando Deputado 
Federal, em 2008.

O projeto surgiu numa época em que a comuni-
dade enfrentava dificuldades com a falta de emprego 
causado pelo fechamento das fábricas.

Cinco moradores de Tapirema pediram ajuda ao, 
na época, Deputado Federal Guilherme Menezes, para 
tentar revitalizar uma pequena fábrica de calçados. 
O Deputado consultou o SEBRAE e o antigo CEFET 
(atual IFBA) para saber o que poderia ser feito na co-
munidade para promover desenvolvimento econômico 
e social. Depois de analisar o caso, concluiu-se que o 
Centro Vocacional seria a solução mais viável.

Guilherme Menezes destinou, então, uma emenda 
parlamentar para a execução da obra, que foi realizada 
em parceria entre a Prefeitura de Vitória da Conquista e 
o Instituto Federal de Educação Tecnológica da Bahia.

A comunidade de Tapirema, beneficiada com o 
projeto, sempre buscou uma oportunidade de melhorar 
sua renda com a atividade artesanal. Muitos morado-
res já possuem habilidades profissionais na arte de 
trabalhar a argila, outras já produzem os artefatos de 
argila de maneira individual e um pouco rústica. Man-
têm outras atividades de subsistência como o plantio 
de hortaliças há aproximadamente 20 anos e a criação 
de alguns animais para obtenção de renda alternativa 
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em substituição à produção de tijolos e telhas, que era 
a antiga e tradicional atividade econômica local.

Nesse contexto, identificou-se apropriadamente 
a necessidade da criação e implantação de um CVT 
voltado exclusivamente aos interesses locais da comu-
nidade, ou seja: um Centro Vocacional Tecnológico em 
Cerâmica que desenvolva junto à comunidade o me-
lhoramento técnico e tecnológico para a confecção de 
artefatos cerâmicos tanto estruturais como artesanais.

E foi nesse cenário que entrou como autor e co-
adjuvante o Instituto Federal da Bahia, que tem como 
missão “promover a formação do cidadão, oferecen-
do ensino, pesquisa e extensão com qualidade, obje-
tivando o desenvolvimento socioeconômico, cultural 
e tecnológico do país”. O campus do IFBA em Vitória 
da Conquista oferece para toda a região sudoeste da 
Bahia e norte de Minas Gerais formação profissional 
tecnológica pública e de qualidade para estudantes 
em idade escolar ou não, desempenhando assim um 
papel estratégico no que se refere à inclusão social.

A ideia do Centro Vocacional Tecnológico volta-
do para a tecnologia da produção cerâmica estrutural 
e artesanal surgiu de atividades já desenvolvidas no 
povoado de Tapirema e também pelo fato de o IFBA 
ter professores com a formação em cerâmica. E foi em 
parceria com o mandato de Guilherme Menezes que 
se pensou em criar esse centro de ensino para capa-
citar e fortalecer o profissional de cerâmica estrutural 
e artesanal, propiciando o aumento de competitivida-
de e atratividade do produto cerâmico final, e também 
para promover o desenvolvimento autossustentável 
da comunidade de Tapirema, visando à redução do 
desequilíbrio social da região. Além disso, o IFBA vai 
promover e acompanhar a certificação de produtos, 
de processos e da origem histórico-cultural dentro da 
produção estrutural e artesanal.

Para dar conta dessas demandas, foi construído 
um módulo em um terreno cedido pela Prefeitura de 
Vitória da Conquista, na gestão do Prefeito José Rai-
mundo Fontes, hoje Deputado Estadual pelo Partido 
dos Trabalhadores. O módulo que abriga o CVT contém 
salas de aula teórica, laboratórios, biblioteca, auditório, 
banheiros e complexo administrativo.

E já foram iniciados os cursos de capacitação 
de instrutores (multiplicadores) da comunidade em 
cerâmica estrutural e artesanato; os cursos de infor-
mática básica e avançada, além do desenvolvimento 
de atividades práticas de manufatura de blocos e te-
lhas cerâmicas, implementando-se novas tecnologias.

Ali também jovens e adultos aprenderão como 
desenvolver atividades práticas de artesanato, incluin-
do o acabamento das peças, como a cura e a pintura.

Por fim, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, trata-
-se de uma formidável experiência, que vai enriquecer 
a produção local, associando conhecimentos técnicos 
à vocação local, abrindo-se as janelas do desenvol-
vimento para uma comunidade que sempre esteve 
desperta para o desenvolvimento, mas que precisava 
ter a seu favor governos sérios, comprometidos com o 
ser humano em suas múltiplas dimensões, objetivas e 
subjetivas, e com capacidade de beber na fonte pura 
da sabedoria popular, implementando ações que for-
taleçam os laços de identidade cultural e comunitária.

Parabéns a Vitória da Conquista, ao povoado de 
Tapirema, ao Prefeito Guilherme Menezes e à nossa 
Presidenta Dilma Rousseff pela materialização de pro-
jetos dessa natureza, que fazem aumentar em nós, a 
cada dia, o orgulho de integrar um projeto político revo-
lucionário, o projeto da revolução democrática, voltado 
para a maioria da população.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, morreu 
Fernando Santanna. Nascido em 1915, em Irará, no 
sertão da Bahia; viveu até a última quinta-feira, dia 1º 
de março.

Quase 1 século de existência dedicado às causas 
mais nobres do povo brasileiro. Atravessou o século 
XX e adentrou o século XXI sem desviar-se de suas 
convicções em favor da democracia e do socialismo.

Comunista convicto, militante do Partido Comu-
nista Brasileiro (PCB) durante a maior parte de sua 
existência, evidenciava sempre sua alegria, seu amor 
pela vida – não carregava sobre os ombros a caracte-
rística do comunista carrancudo e mal-humorado. Ao 
contrário, adorava dançar. E se tornaram conhecidas 
suas qualidades de sedutor, homem de muitos amo-
res e paixões.

De uma família de dez irmãos, pôde orgulhar-se 
de modo particular de seus irmãos comunistas como 
ele: Elias, João, Pompílio e Vicente.

Curiosa a cidade de Irará, curiosa essa família 
Sant’Anna, que, aliás, irá produzir tantos outros comu-
nistas nas novas gerações. Como boa parte de sua 
geração de esquerda, como todos os comunistas de 
então, Fernando Santanna era um defensor da sobe-
rania nacional, um nacionalista, a favor dos trabalha-
dores urbanos e rurais, sempre ao lado da reforma 
agrária; e desde muito jovem lutou contra quaisquer 
formas de arbítrio.

Deputado Federal antes do golpe de 1964, des-
tacou-se na luta a favor da PETROBRAS, dos traba-
lhadores urbanos e rurais, do sindicalismo, da moder-
nização de nossa infraestrutura, particularmente das 
telecomunicações. Como ocorreu com tantos outros 
brasileiros, foi obrigado a se exilar para não ser preso 
pelos esbirros da ditadura militar.
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Logo que pôde, quando as condições políticas 
permitiram, e ainda sob a ditadura, voltou à Bahia, 
sua terra, e retomou, pouco a pouco, suas atividades 
políticas, sempre no Partido Comunista Brasileiro, em-
bora, do ponto de vista formal, por muito tempo, tenha 
permanecido abrigado no MDB, depois PMDB, já que 
o PCB não tinha existência legal.

Voltou a ser eleito Deputado Federal pela Bahia, 
por dois mandatos. O primeiro, entre 1982 e 1986, ain-
da sob a legenda do MDB, e o segundo, entre 1986 e 
1990, já sob a para ele gloriosa legenda do PCB, que 
se tornara legal após 1985.

Seu amor pela política, sua alegria, tornaram-no 
capaz ao longo da vida de fazer amizades com pes-
soas de todas as correntes políticas, sem exceção. 
Sabia manter-se firme em suas posições, sem nunca, 
no entanto, levar nada para o âmbito pessoal. Nunca 
escondeu a sua condição de comunista. Nunca deixou 
de ser um democrata. Defendeu sempre a liberdade 
e a democracia como valores essenciais da política e 
da existência humana. Das ditaduras, como já se dis-
se, sempre foi inimigo. Era apaixonado por sua Irará.

Não foram poucas as vezes em que estive 
com ele, desfrutando de sua sabedoria. Em 1970, 
reunido numa casa em construção no Canela, nas 
proximidades do Hospital das Clínicas, eu, vivendo 
na clandestinidade, ouvi falar que ele morava na 
residência em frente. Era o mito que me era apre-
sentado, de longe.

Depois, tantas vezes estive com ele, na residên-
cia do bairro do Canela. Dava gosto ouvi-lo falar – não 
tinha quaisquer pretensões acadêmicas, nem qualquer 
arrogância ou autoritarismo que às vezes assaltava os 
dirigentes comunistas. Parecia sempre uma conversa 
ao pé da fogueira, que devia fazer na sua Irará. Isso 
quando não estava no palanque, quando trovejava, 
com sua voz possante.

Lembro-me de uma reunião realizada na casa 
de Vital Duarte, em Itapoan, final de 1978. Ali, sob 
a direção dele, preparávamos a chegada de Waldir 
Pires à Bahia, que se daria no início de 1979, para 
assumir o comando das Oposições. Em 1986, Waldir 
seria eleito Governador da Bahia. E Waldir sempre o 
ouviu com muita atenção, sempre se aconselhou com 
ele. Naquela reunião, pela primeira vez, senti toda sua 
capacidade dirigente.

Esta Casa conheceu sua voz tonitruante, sua 
capacidade de defender ideias, sua densidade em de-
fender um projeto de Nação – sempre um projeto vol-
tado à melhoria das condições de vida do nosso povo, 
sem se esquecer de que, comunista que era, tinha um 
projeto para a humanidade, que era o de acabar com 
a exploração do homem pelo homem. Deixou as suas 

marcas de militante incansável, de Deputado brilhante 
e de uma pessoa que soube desfrutar da vida e alegrar 
a vida dos que o rodeavam.

Além de abraçar os seus familiares, abraço tam-
bém os tantos companheiros e companheiras que o 
acompanharam, muitos dos quais conheço e com os 
quais convivi e convivo. Corro riscos ao citar alguns, 
mas o faço.

Sei da emoção que deve ter tomado conta de Luís 
Contreiras (veterano dirigente comunista, companheiro 
de toda a vida de Fernando), de Amabília Almeida, de 
Eduardo Santiago (Dida), de Paulo Fábio, de Othon 
Jambeiro, de Carlos Marighella (o filho, embora o ve-
lho Marighella também tenha convivido com Fernan-
do Santanna), de Waldemar Oliveira, de Waldir Pires, 
de Elísio Sant’Anna (este, sobrinho dele, a quem fiz 
o pedido, impedido que estava de estar presente, de 
me representar no velório), de Edson Barbosa (que de 
Praga, onde estava no momento da morte dele, me 
falou da emoção de que foi tomado ao saber que Fer-
nando partira, seu conterrâneo de Irará), José Carlos 
Zanetti (um dos primeiros a me falar do falecimento) 
e tantos outros.

Esta Casa certamente em algum momento há 
de homenageá-lo por toda a sua vida e pelo brilhan-
tismo e coerência de sua presença parlamentar. Nós, 
os baianos, consideramo-nos privilegiados por termos 
contado por quase 1 século com uma personalidade 
tão íntegra, tão devotada ao povo, tão entregue aos 
trabalhadores. Homens como ele permanecem para 
sempre no coração do povo e nunca desaparecem da 
alma de seus companheiros e companheiras.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Chico Lopes.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero parabeni-
zar a atitude do Ministro do Esporte, por ter coragem 
de rechaçar as palavras desse estrangeiro no Brasil, 
querendo decidir que tipo de Copa e como o País vai 
se comportar. Somos um País importante no cenário 
mundial e não podemos ficar presos a uma entidade 
que nem pública conseguiu ser e agora quer ditar o 
que deve acontecer no Brasil. O Ceará é bastante para 
provar que tudo o que ele diz é mentira, porque toda a 
nossa obra de esportes, tudo o que é necessário para 
a grande Copa o Ceará está cumprindo. 

Portanto, solidariedade ao Ministro do Esporte. 
Solicito publicação nos Anais de matérias sobre 

o assunto retiradas do Portal Vermelho, na Internet.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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5 de Março de 2012 – 10h35 – www.vermelho.
org.br

Aldo enviará à Fifa carta exigindo troca de 
interlocutor da Copa

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, teve aval 
direto da presidente Dilma Rousseff para reagir du-
ramente às declarações do secretário-geral da Fifa, 
Jérôme Valcke, sobre a organização da Copa do Mun-
do de 2014. O governo brasileiro não pretende voltar 
atrás na exigência da troca Valcke como interlocutor 
da entidade para a preparação do evento esportivo.

Em entrevista concedida na última sexta-feira (2), 
Valcke disse que as obras para a realização do Mundial 
no Brasil “estão em estado crítico”, e afirmou que os 
organizadores “precisavam de um pontapé na bunda” 
para, segundo ele, as coisas andarem.

Aldo deverá encaminhar nesta segunda (5) ao 
presidente da Fifa, Joseph Blatter, uma carta redigida 
por ele mesmo pedindo formalmente a mudança de 
interlocutor. Valcke tem visita oficial ao Brasil no dia 
12, mas não será recebido pelo governo.

O texto reitera que o país está somando esforços 
com ações concretas e transparentes para cumprir as 
exigências da Fifa para a realização do mundial. E res-
salta que as ações no país seguem o ritmo próprio da 
política e da administração pública brasileira. A carta 
classifica as declarações de Valcke como “infelizes” e 
diz que elas escapam aos padrões aceitáveis de con-
vivência harmônica. Além disso, é enfatiza que não 
há condições de Valcke continuar como interlocutor 
do Brasil com a Fifa.

Neste domingo (4), ao desembarcar em Hannover 
com a presidente Dilma, o assessor internacional do 
Palácio do Planalto, Marco Aurélio Garcia, não poupou 
criticas a Valcke. Ele reiterou que o secretário-geral da 
Fifa não é mais interlocutor do governo: “O interlocutor 
já está riscado. Esse cara é um vagabundo. Os france-
ses nunca se deram bem no colonialismo no Brasil. Ele 
mordeu a língua, criou um problema não para nós, mas 
para a Fifa. Falou de forma inadequada e imprópria”.

Sobre o mérito da crítica, o assessor da presi-
dente disse que a preparação para a Copa do Mundo 
“está indo e vai chegar no ponto devido”.

Em entrevista coletiva na manhã do sábado (3), 
Aldo afirmou que “as declarações são inaceitáveis, 
inadequadas para o governo brasileiro. As declarações 
contradizem completamente o que o próprio secretário 
falou em sua visita no dia 17 de janeiro. As informa-
ções não são verdadeiras, porque os estádios estão 
inclusive adiantados ao cronograma inicial da Copa”, 
disse o ministro.

Para auxiliares de Aldo, as declarações de Valcke 
podem até mesmo complicar a votação dos destaques 

da Lei Geral da Copa que estava encaminhada para 
esta semana, com a apreciação em separado de pontos 
polêmicos. O texto-base foi aprovado, na quarta-feira 
(29), na comissão especial da Câmara.

O temor é que o clima criado pelas declarações 
de Valcke faça com que deputados da comissão evi-
tem votar a lei para não transmitir, à opinião pública, a 
mensagem de que estariam cedendo às pressões da 
Fifa. Embora não seja a vontade do governo, o adia-
mento pode ser uma consequência da briga.

“Se houver uma reação dessas, é legítima”, disse 
ontem o deputado Vicente Cândido (PT – SP), relator 
do projeto, sobre um eventual boicote de seus colegas 
à votação nesta semana. Apesar de criticar fortemente 
a atitude de Valcke, Vicente Cândido recomenda a ma-
nutenção do cronograma de votação, lembrando que 
a lei geral é peça-chave na organização da Copa do 
Mundo e que sua aprovação já tem demorado. “Cada 
um tem que honrar seus compromissos”, ressaltou.

Com informações do Valor
5 de Março de 2012 – 14h36 – www.vermelho.

org.br
José Sarney: “Ministro Rebelo falou em nome 

do povo brasileiro”
Para o Presidente do Senado, José Sarney (PMDB 

– AP), a resposta do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, 
ao secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, foi feita em 
nome do governo e de todo povo brasileiro.

Sarney considera a reação do ministro à altura 
do desejo do povo brasileiro: “Eu acho que o Ministro 
Aldo Rebelo não falou somente em seu nome e nem 
do ministério e do governo brasileiro. Ele falou em 
nome de todo o povo brasileiro, do nosso sentimento 
dessa intromissão indevida. Da maneira grosseira de 
como foi feita”.

Na sexta-feira passada (2), o dirigente da Fifa 
afirmou que para erguer dentro do prazo a infraestru-
tura necessária para o Mundial, “os organizadores da 
Copa-2014 precisavam de um chute no traseiro”. O 
Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, está enviando hoje 
uma carta ao presidente da entidade, Joseph Blatter, 
oficializando o rompimento das relações com o se-
cretário-geral e registrando o “palavreado inaceitável”.

De Brasília
Com Agência Senado
O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a Convenção Estadual das Assembleias de Deus no 
Maranhão – CEADEMA tomou uma decisão ousada e 
louvável com respeito às mulheres dos pastores inte-
grantes da convenção estadual. Na I Miniconvenção de 
2012, realizada no Município maranhense de Coelho 
Neto, de 22 a 24 de fevereiro, as mulheres dos pasto-
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res da CEADEMA receberam o título de missionárias. 
Outrora, sem denominação específica, eram chamadas 
apenas “mulher de pastor”, expressão em falta com a 
grandeza e o serviço delas.

O título não se circunscreve a uma nomenclatura 
facilitadora de comunicação, nem a um prêmio de as-
censão pastoral, mas ao reconhecimento do árduo e 
glorioso trabalho que desempenham juntamente com 
seus maridos pastores. Dentro dos valores assembleia-
nos, a nova designação encerra o status da função: 
são verdadeiras missionárias.

A proposta é de autoria do Pastor Pedro Audi Da-
masceno, Presidente da CEADEMA, homem de visão 
espiritual e social admiráveis.

Ao embasar a proposta, que teve a acolhida unâ-
nime dos convencionais, o Pastor Pedro Audi Damas-
ceno lembrou que a mulher de pastor tem um espírito 
guerreiro, resoluto e é uma auxiliadora que acompa-
nha o marido resignada para qualquer lugar aonde a 
missão o levar. Em seu voto, o Pastor Pedro também 
descreveu outros aspectos do mister desenvolvido pe-
las mulheres dos pastores:

“(...) para onde se fizer necessário que o 
esposo venha a ser transferido, não há consulta 
prévia, ela está, na verdade, sempre disposta 
(...), fazendo mais do que a função de esposa 
e mãe (...), empenhada no zelo e na lisura do 
ministério do esposo.”

De fato, as mulheres dos pastores desempenham 
um excepcional trabalho de auxiliadoras. Trabalho ár-
duo que, sem a visibilidade dos púlpitos, pode passar 
despercebido. Mas é notório que a missão desem-
penhada por essas obreiras é fundamental para que 
seus esposos possam levar a bom termo o ministério 
pastoral que Deus conferiu a eles.

Ao longo dos séculos as mulheres tiveram papel 
relevante, indispensável, na propagação do evangelho 
salvador. Nos primórdios do cristianismo, várias mulhe-
res desempenharam papel notório na Igreja.

Maria Madalena, Priscila, Lídia e Júnia são algu-
mas, dentre tantas, que mereceram destaque na Bí-
blia Sagrada pelos seus feitos para o Reino de Deus. 
Realidade comprovada ao longo dos tempo e que nos 
abençoa até nos dias atuais.

Essas mulheres não se limitaram a auxiliar ou-
tros; foram intrépidas batalhadoras na divulgação das 
Boas Novas, e essa entrega as levou a renunciar con-
forto e bens materiais e a comprometerem a própria 
segurança e a vida.

As missionárias maranhenses mantêm o mesmo 
perfil. Milhares de pessoas são abençoadas pela dedi-
cação com que se entregam ao ministério.

Estamos na semana em que mundialmente se co-
memora o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, 
data propícia para divulgar mais um ajuste que evoca 
reconhecimento e cidadania na decisão da Assembleia 
de Deus do Maranhão.

Podemos dizer que a sociedade brasileira vem se 
conscientizando de que homens e mulheres são iguais 
em direitos e deveres, sem desvalorizar as diferenças 
de gênero. Brota como significado prático a busca e a 
ocupação digna de cargos e profissões diversos por 
parte das mulheres. É trilhando esse caminho que po-
deremos alcançar a igualdade.

Portanto, parabéns ao Pastor Pedro Audi Damas-
ceno pelo gesto ousado e nobre. Parabéns a todos 
os pastores que corroboraram o gesto com seu voto 
favorável. Parabéns à Assembleia de Deus do Mara-
nhão pela aceitação calorosa da decisão convencional.

Aproveito o ensejo para cumprimentar todas as 
mulheres que trabalham nesta Casa, servidoras e Par-
lamentares, e todas as mulheres maranhenses e do 
meu Brasil. Que Deus abençoe a todas.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Com a 

palavra o Deputado Marllos Sampaio, do PMDB do 
Piauí, por 1 minuto.

O SR. MARLLOS SAMPAIO (PMDB – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Pre-
sidente.

Quero ressaltar que, no ano passado, a Presi-
dente Dilma lançou o programa de combate às drogas, 
especialmente o crack. Esperamos que ele realmente 
seja colocado em prática, porque cada dia que passa 
o crack e outras drogas avançam. Parece que tudo o 
que é feito a favor do combate às drogas é pequeno.

No Piauí, especialmente na minha Capital, Tere-
sina, dezenas de jovens estão sendo assassinados, 
a cada final de semana, a cada semana. Nesse final 
de semana, chacinas aconteceram na minha Capital, 
Teresina, com certeza, com o uso da droga. Jovens 
inocentes sendo assassinados em brigas gigantes, 
tudo envolvendo drogas, que se perpetuaram de uma 
forma tremenda em Teresina.

Então, esperamos dos Governantes, tanto no âm-
bito federal quanto no estadual e no municipal, políticas 
públicas nas áreas de esporte, saúde e educação mais 
eficazes, porque políticas de segurança somente não 
vão combater as drogas. Precisamos que o combate 
seja feito de forma sistemática.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Muito bem, 
Deputado Marllos Sampaio.

 O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 
a palavra à nobre Deputada Luci Choinacki, do PT de 
Santa Catarina, por 1 minuto.
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A SRA. LUCI CHOINACKI (PT – SC. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero fazer o registro de que eu também, a cada dia, 
entendo a necessidade de votarmos o Código Flores-
tal nesta Casa.

O trabalho feito no sentido de haver acordo e 
consenso no Senado é importante e estratégico para 
o País. Nenhum lado ganha, mas há bom senso, equilí-
brio nessa discussão. Inclusive, pequenos agricultores, 
agricultores familiares, ribeirinhos, quilombolas e comu-
nidades indígenas foram tratados como uma questão 
social e não apenas econômica, o que era importante 
para esse povo, e isso foi reconhecido pelo Senado.

Gostaríamos muito que a Câmara votasse logo 
a matéria e não criasse qualquer pretexto para ficar 
segurando a votação, o que traria prejuízo para os 
agricultores.

 O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Com a pa-
lavra o Deputado Eliene Lima, de Mato Grosso. S.Exa. 
dispõe de 1 minuto.

O SR. ELIENE LIMA (PSD – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero regis-
trar nossa participação, na última terça-feira, na reu-
nião do Conselho de Infraestrutura e Energia, entidade 
ligada ao Espaço Democrático, fundação do Partido 
Social Democrático – PSD, para o desenvolvimento de 
estudos e formação política.

Nesse encontro, realizado na cidade de São 
Paulo, foram apresentadas sugestões para melhorar 
a infraestrutura e a capacidade de geração de ener-
gia do Brasil.

Como engenheiro civil, vejo que essa iniciativa 
pode oferecer contribuição importante para o desen-
volvimento do Brasil, porque os consultores, que dia 
a dia lidam como o assunto, dão aos membros do 
Partido Social Democrático, tais como os Deputados 
Eduardo Sciarra, Diego, Arolde, condições de discutir 
esses temas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, participei 
na manhã da terça-feira, dia 28, da primeira reunião do 
Conselho de Infraestrutura e Energia, entidade ligada 
ao Espaço Democrático, fundação do Partido Social 
Democrático – PSD para o desenvolvimento de estu-
dos e formação política.

Nesse encontro, realizado na cidade de São 
Paulo, foram apresentadas sugestões para melhorar 
a infraestrutura e a capacidade de geração de ener-
gia do Brasil.

Como engenheiro civil, vejo que essa iniciativa 
pode oferecer contribuição importante para o desenvol-
vimento do Brasil. A criação dos conselhos é um passo 
importante para aprimorar a qualidade da gestão em 
nosso País, nobres pares.

Concordo plenamente com o meu colega Eduardo 
Sciarra, coordenador do Conselho, ao afirmar que “a 
criação de um fórum permanente de debates é parte 
essencial da agenda do Espaço Democrático, local 
privilegiado de estudos criado pelo PSD”.

Analisar a situação atual da infraestrutura brasi-
leira e identificar as lacunas de cada setor são desafios 
que estão colocados. Temos que identificar oportunida-
des e buscar soluções práticas. Dessa forma, vamos 
orientar os Parlamentares do partido em sua ação 
legislativa e também apoiar os gestores do partido e 
propor projetos para o País.

O encontro, Sr. Presidente, foi aberto pelo Pre-
sidente da fundação Espaço Democrático, o Vice-
-Governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, 
para quem o tema do conselho é crucial para o Brasil 
neste momento.

Nosso País precisa urgentemente melhorar a 
sua infraestrutura e sua capacidade de geração de 
energia, pois só assim poderá aproveitar plenamente 
o seu potencial de crescimento.

Os Conselhos Temáticos do Espaço Democrático 
são compostos por Parlamentares e outras persona-
lidades de expressão nos diferentes setores da vida 
nacional e têm por missão debater e propor soluções 
para os problemas brasileiros.

Nessas primeiras reuniões, está sendo estabele-
cida a metodologia de trabalho dos conselhos. Depois, 
com o prosseguimento das discussões no âmbito dos 
conselhos, vamos construir um discurso único, que 
poderá ser adotado pelos nossos Parlamentares e 
gestores, contribuindo para a consolidação da identi-
dade de nosso partido.

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

lavra o Deputado Valadares Filho, por 1 minuto.
O SR. VALADARES FILHO (Bloco/PSB – SE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro que estou dando entrada a um 
requerimento nesta Casa de criação de Comissão 
Especial para discutir a repartição dos recursos da 
União, dos Estados e Municípios.

Faço isso por ter recebido apelos de diversos Pre-
feitos do meu querido Estado de Sergipe, pois, devido 
à queda do Fundo de Participação dos Municípios, a 
grande maioria dos Municípios, não só de Sergipe como 
também de todo o Brasil, está tendo dificuldades de 
realizar pagamentos de salários, investimentos, enfim.
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Acho que de uma vez por todas esta Casa, que 
já tem dezenas e dezenas de projetos de lei de au-
toria de Parlamentares, poderá objetivamente focar a 
discussão na questão da repartição dos recursos da 
União, dos Estados e dos Municípios.

Os Municípios brasileiros não podem pagar, uma 
vez que há recordes em arrecadações em todo o País.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, somos um 
País rico, mas com grandes desigualdades regionais. 
Uma União poderosa, que a cada ano bate recordes 
de arrecadação, mas Estados da Federação empo-
brecidos, ao lado de outros muito ricos. Por um lado, 
Municípios que em pouco ou quase nada dependem 
de repasses da União; por outro lado, uma multidão de 
Municípios – pequenos e grandes – dependentes até a 
última gota do Fundo de Participação dos Municípios.

Como disse antes: País rico, mas desigual. E essa 
situação só tende a se agravar, com políticas como a 
de redução de alguns impostos, para fazer frente à 
crise mundial. De novo, vemos uma balança que pen-
de desigualmente: em um prato, a União – o Brasil – 
conseguiu ampliar a produção nacional e recuperar a 
economia; mas, no outro, houve redução do valor das 
cotas do Fundo de Participação dos Municípios, pois 
este é composto do Imposto de Renda e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI).

Poderão alegar uns que essa medida foi boa, 
pois as famílias mais pobres puderam adquirir fogões, 
máquinas de lavar e geladeiras. Nada contra. Isso 
foi bom e merece nosso aplauso. Mas pode ser que, 
com isso, os Municípios onde residem essas famílias 
tenham deixado de investir o mínimo necessário; ou 
até mesmo tenham dificuldades para pagar salários.

Para agravar essa situação de insolvência dos 
Municípios, a política – bem-vinda política – de au-
mentos reais do salário mínimo. Já chegamos, em 10 
anos, de 2002 a 2012, graças à política iniciada pelo 
Presidente Lula e continuada pela Presidenta Dilma, 
a um aumento de 66%: de R$200,00 para R$622,00. 
Vejam bem, Sras. e Srs. Deputados: a prosperidade 
também pode trazer dificuldades. E está mais do que 
na hora de rediscutirmos a redistribuição dos recursos 
entre esses três entes, União, Estados e Municípios.

Um simples levantamento sobre as proposições 
que tratam desse tema na Câmara e no Senado nos 
revela que, de 1989 a 2012, foram apresentadas quase 
trinta proposições sobre o mesmo tema. Vejam bem, 
Sras. e Srs. Deputados: nem bem aprovávamos as re-
gras da Constituição de 1988 e colocávamos em curso 

o acordo decorrente da Carta Magna, já tínhamos a 
necessidade de fazer uma revisão.

Até o próprio Poder Executivo, por intermédio 
da Medida Provisória nº 462, de 2009, reconhece o 
quanto as políticas de incentivo às indústrias preju-
dicaram os Municípios. Aquele diploma legal “dispõe 
sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos 
entes federados que recebem recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM, no exercício de 
2009, com o objetivo de superar dificuldades financei-
ras emergenciais”.

Entretanto, aquela medida provisória considerou 
que a situação era emergencial, quando não é. Esse era 
um problema em 2009 e continua a ser um problema 
em 2012. E tende a se agravar. Por último, para não 
me alongar mais, o Supremo Tribunal Federal consi-
derou que o atual modelo do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE) é inconstitucional. E que, se até o 
final desta Sessão Legislativa, de 2012, não votarmos 
uma nova lei, em 2013 simplesmente não haverá mais 
Fundo de Participação dos Estados.

Por fim, Sr. Presidente, por entender que a gravi-
dade do tema ameaça a própria estabilidade de nossa 
Federação, por intermédio da Liderança do PSB, na 
condição de Vice-Líder, estou propondo um requeri-
mento para criar uma Comissão Especial para discutir 
a repartição de recursos entre União, Estados e Mu-
nicípios. A base dessa Comissão já existe, com mais 
de duas dezenas de proposições que tramitam sobre 
o mesmo tema.

Nossa posição é clara: ou rediscutimos o Fundo 
de Participação dos Municípios e o Fundo de Parti-
cipação dos Estados, ou teremos, em 2013, mais da 
metade dos Estados completamente falidos; e pelo 
menos 90% dos Municípios sem, ao menos, poderem 
arcar com suas folhas de pagamento.

Durante o discurso do Sr. Valadares Filho, 
o Sr. Marçal Filho, § 2° do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Gonzaga Patriota, § 2° do 
art. 18 do Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) – Tem 
a palavra o Deputado Marçal Filho, do PMDB de Mato 
Grosso do Sul.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, o trabalho legislativo propriamente dito 
não é fácil: apresentamos proposições, que tramitam 
em várias Comissões, indo posteriormente ao Senado, 
onde encaram o mesmo périplo e, às vezes, mesmo 
sendo aprovadas, o Presidente da República acaba 
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vetando-as, não as sancionando, não transformando 
em lei o anseio de nossas comunidades, da população.

Por isso, posso dizer que hoje estou satisfeito. É 
um dia feliz para mim, porque apresentei um projeto 
no ano de 2009, que tramitou por duas Comissões na 
Câmara e foi ao Senado, onde tramitou também por 
duas Comissões, e hoje teve fim toda essa via-crúcis 
no Senado. Agora esperamos a sanção da Presidenta 
da República. Trata-se de um projeto que valoriza as 
mulheres, acabando com a diferenciação salarial entre 
homens e mulheres.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) – Com 
a palavra o Deputado Ivan Valente, do PSOL de São 
Paulo.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero dar como lido 
pronunciamento a respeito da necessidade de se criar 
uma Comissão da Verdade de verdade neste País, 
com liberdade para investigar os crimes de tortura. 
Para isso, é preciso rever a Lei de Anistia, como aqui 
defendemos.

O programa exibido na Globo News e a entre-
vista do jornal O Globo com o General Luiz Eduardo 
Rocha Paiva mostram até onde vai a resistência de 
um setor militar ligado aos torturadores deste País. 
Chegam a questionar a tortura da Presidenta da Re-
pública publicamente.

Saudamos, então, a reabertura, feita pelo Pro-
motor da Justiça Militar Otávio Bravo, de 39 casos de 
desaparecidos políticos no Brasil, sob a tese de que, 
se continuam desaparecidos, o sequestro continua 
em curso.

Queremos a verdade e a memória no Brasil.
Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última 
semana, fomos surpreendidos com uma entrevista do 
General Luiz Eduardo Rocha Paiva sobre a Comissão 
da Verdade, concedida à jornalista Miriam Leitão, que 
mostra o tamanho dos obstáculos que teremos que 
superar para garantirmos que a verdade sobre os 
anos de chumbo no Brasil efetivamente venha à tona. 
O General, que repete a conhecida tese militar de que 
“os terroristas que eram contra o regime também ma-
taram e devem ser punidos” chega ao descalabro de 
questionar se a Presidenta Dilma Rousseff foi mesmo 
torturada pela ditadura.

Rocha Paiva também afirma que não há “qual-
quer cisão” no País, que a Lei de Anistia garantiu a 
“reconciliação nacional”, quando todos sabemos que 
esta foi uma lei imposta pela conjuntura política do 

momento. Ou a aceitávamos, ou aqueles que enfren-
taram o regime em defesa da democracia e liberdade 
continuariam presos e torturados.

É preciso dizer mais uma vez: aqueles que pega-
ram em armas e se envolveram em ações de resistência 
já foram julgados, condenados e punidos – muitos com 
a própria vida – pelo próprio regime militar. Já do lado 
do Exército, ninguém foi preso, condenado ou sequer 
reconhecido por ter usado o poder do Estado contra 
a dignidade humana. Ou seja, não há “dois lados” a 
serem responsabilizados.

E este Estado de exceção que o General Rocha 
Paiva defende não puniu, torturou e matou apenas 
aqueles que pegaram em armas pela volta da demo-
cracia. Ele julgou arbitrariamente, prendeu, torturou 
e matou todos aqueles que se opuseram à ditadura, 
fossem da resistência armada ou não. Este Deputa-
do que vos fala, por exemplo, foi condenado a vários 
anos de prisão e tortura, sem ter ingressado na luta 
armada. O que dizer de tantos outros, como o jornalista 
Vladimir Herzog, o Deputado Rubens Paiva, cassado 
pela ditadura...

As Forças Armadas brasileiras deveriam ser as 
primeiras a querer esclarecer esta situação, para que 
não sigam pagando por um brutal erro histórico que foi 
praticado por membros da corporação em outro período 
histórico, mas que segue sendo defendido por setores 
militares até hoje. É este tipo de postura, declarações 
como esta do General Rocha Paiva, manifestos assi-
nados por figuras como Brilhante Ustra – torturadores 
reconhecidos – que permitem que a violência e a tor-
tura sigam sendo usadas como armas do Estado até 
hoje, empregadas em delegacias e presídios afora.

Ou o Governo Federal dá um cala-boca à altura de 
declarações como esta, ou a autoridade da Comissão 
da Verdade para revelar tudo o que ainda está escon-
dido sobre a ditadura militar continuará ameaçada. Os 
militares se apegam à Lei de Anistia; o Supremo Tribunal 
Federal – contrariando todos os tratados internacionais 
ratificados pelo Brasil – valida a Lei de Anistia no perí-
odo democrático. E a Lei de Anistia, que nós queremos 
rever nesta Casa, segue impedindo que o Brasil siga o 
exemplo de países vizinhos, como a Argentina, que já 
prendeu ex-Presidentes como o General Videla, que 
praticaram crimes contra a humanidade.

Mas, independentemente da punição, que deveria 
ser exemplar, para que períodos como este não voltem 
a acontecer, não há nada na Lei de Anistia que diga 
que os torturadores não podem ser conhecidos; que 
as famílias não têm direito a saber o que aconteceu 
com seus entes que estavam sob custódia do Estado 
brasileiro; que os corpos daqueles que tombaram não 
possam ser enterrados. E se a Comissão da Verdade 
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quiser efetivamente cumprir este papel, é preciso que 
o Governo Federal assuma outra postura.

Felizmente, o Ministério Público tem buscado al-
ternativas jurídicas aos obstáculos políticos que seguem 
de pé. O promotor Otávio Bravo, conforme também 
noticiado pelo O Globo, reabriu na Justiça Militar 39 
casos de desaparecidos políticos do Rio e do Espírito 
Santo durante a ditadura. Entre eles, Rubens Paiva, 
Mário Alves de Souza, Stuart Angel Jones e Carlos 
Alberto Soares de Freitas, todos presos pelos órgãos 
de segurança em 1971 e nunca mais vistos.

A tese empregada é a de que, como o STF equi-
parou o desaparecimento forçado feito por agentes 
do Estado ao crime de sequestro, que só se encerra 
quando aparece a pessoa ou o corpo, se essas pes-
soas continuam desaparecidas, o sequestro continua 
em curso. Ou seja, não se aplica aí a Lei de Anistia, 
que encerrou os crimes praticados antes de 1979. E, 
se os corpos aparecerem, os responsáveis podem ser 
processados por ocultação de cadáver.

O promotor Otávio Bravo foi a primeira autoridade 
a ouvir, após 40 anos, Eliana Paiva, uma das filhas de 
Rubens Paiva, que, aos 15 anos, foi presa, agredida e 
interrogada no DOI-CODI, no dia seguinte à prisão do 
pai. É uma testemunha chave deste crime, que não foi 
ouvida nem pelo inquérito militar sobre o caso aberto já 
no período de redemocratização, em 1986. O promo-
tor também está solicitando ao Exército documentos 
sobre a Casa da Morte que, acredita, ainda estão sob 
posse das Forças Armadas.

Estes são exemplos da urgência da instalação da 
Comissão da Verdade e da importância da sua autori-
dade, para que tudo o que segue escondido venha à 
tona – não apenas aquilo que foi praticado pelos mili-
tares e servidores públicos, mas também pelos civis, 
empresários, colaboradores do regime. E a autoridade 
da Comissão da Verdade, apesar de esta ser indepen-
dente, tem que ser garantida pelo Governo Federal, 
por este Legislativo, pelo Judiciário e também pela 
sociedade como um todo.

Ainda vivemos em uma sociedade conservadora, 
que teme que a Comissão da Verdade vá criar qualquer 
instabilidade à nossa democracia. As Forças Armadas 
hoje ainda, inexplicavelmente, seguem protegendo os 
torturadores do passado. E o senso comum teme que a 
investigação do passado represente um “revanchismo” 
no presente. Mas não é disso que se trata.

Como dissemos inúmeras vezes durante o pro-
cesso de tramitação nesta Casa da lei que criou a Co-
missão da Verdade, nosso presente precisa conhecer 
o passado; as famílias e as vítimas e sobreviventes da 
ditadura têm direito de saber o que foi feito de seus 
entes e onde estão os seus algozes; a memória não 

pode permanecer restrita aos documentos que seguem 
escondidos. E, se documentos públicos foram destruí-
dos, isso é crime, e deve-se pagar por isso.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, enquanto tes-
temunhas desta história ainda tão presente em nossas 
vidas, seguiremos vigilantes para que as forças con-
servadoras e reacionárias deste País não impeçam 
que a verdade e a memória sejam resgatadas. E se-
guiremos lutando para que a justiça também seja feita 
para aqueles que entregaram suas vidas para que este 
País pudesse ser o que hoje é.

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

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, queremos registrar nos Anais da Casa nos-
so agradecimento ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – MDA pela entrega de 20 máquinas retroes-
cavadeiras, na sexta-feira, no Município de Abelardo 
Luz, em Santa Catarina.

São 43 máquinas ao todo, que serão destinadas 
aos Municípios participantes do programa Territórios 
da Cidadania. E elas vieram em boa hora, porque 96 
Municípios estão em situação de emergência, devido à 
falta de chuvas. Com certeza essas máquinas irão ame-
nizar o sofrimento dos nossos pequenos agricultores.

Portanto, registro nossos agradecimentos ao Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário por esse grande 
ato realizado no Município de Abelardo Luz, em San-
ta Catarina.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSIAS GOMES (PT – BA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, quero registrar que no último 
domingo vivemos o primeiro momento eleitoral no Es-
tado da Bahia, com a eleição suplementar ocorrida na 
cidade de Madre de Deus – uma ilha promissora, com 
15 mil eleitores, beneficiária de importante empreendi-
mento da PETROBRAS, que produz excelente renda 
para o Município e que vai permitir uma administração 
feliz aos vencedores.

A vitória é motivo de nossa maior alegria: coube à 
candidata do nosso partido, PT, companheira Carmen 
Gandarella, uma vitória com mais de 66% dos votos 
dos eleitores locais.

Era este o registro que gostaria de fazer, Sr. 
Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Bahia 
viveu seu primeiro momento eleitoral no último domingo, 
4. Foi por ocasião de uma eleição suplementar ocorrida 
na Grande Salvador. Mais precisamente, na cidade de 
Madre de Deus, uma promissora ilha com cerca de 15 
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mil eleitores e beneficiária de importante empreendi-
mento da PETROBRAS que produz excelente renda 
para o Município e vai permitir uma administração feliz 
aos vencedores.

A vitória – e este é o motivo de nossa maior ale-
gria – coube à candidata do nosso partido, o PT, a 
companheira Carmen Gandarella. Uma vitória do ta-
manho de 66% dos votos dos eleitores locais. É dessa 
forma que os eleitores da Bahia começam, neste ano 
eleitoral de 2012, a manifestar seu apoio explícito ao 
Governo da Presidenta Dilma Rousseff e ao Governo 
da Bahia, sob o comando de Jaques Wagner.

Estivemos o dia inteiro na companhia de com-
panheiros da direção estadual e de vários Municípios 
da Bahia acompanhando o desenrolar do pleito, em 
Madre de Deus. Em todos os momentos, pudemos 
confirmar o enorme sentimento de unidade que en-
volve o nosso partido, neste momento, no Estado, e 
que dá sinais claros de que pretende ser assim até o 
final da apuração dos votos das eleições municipais, 
no final do ano.

Melhor ainda foi observar a alegria da população 
baiana, residente em Madre de Deus, tanto durante a 
campanha, nos últimos dias, quanto após o anúncio 
do resultado. Por todos os lugares da cidade, o povo 
foi às ruas, numa imensa manifestação de felicidade 
pela vitória de Carmen Gandarella, que, dessa forma, 
retorna ao comando da gestão municipal para repetir a 
boa administração que já realizou em Madre de Deus.

Há mais de 40 anos atuando na área da Educa-
ção, Carmen Gandarella é profundamente ligada aos 
problemas não apenas do Município, mas também 
de toda a região polarizada por Salvador. A eleição 
suplementar de agora, na verdade, repõe a verdade 
das urnas de 2008, cercada de corrupção e abuso do 
poder econômico e político, conforme decisão da pró-
pria Justiça Eleitoral.

Convém registrar neste pronunciamento algumas 
das declarações dadas pela nova Prefeita de Madre 
de Deus, tão logo confirmada a sua vitória. A primeira 
é a de que a continuidade não significa estagnação. 
Isto significa que Carmen Gandarella quer retomar o 
seu trabalho em um nível mais avançado, no sentido 
de que a continuidade aconteça em novos parâmetros, 
estes voltados para o progresso do Município.

“Temos o futuro de Madre de Deus em nossas 
mãos”, comemorou a Prefeita, num chamamento cla-
ro à participação do povo, dentro do objetivo de uma 
construção coletiva do futuro do Município. Para Carmen 
Gandarella, a construção do seu Governo vai acontecer 
de forma conjunta com a população e com todas as 
forças políticas realmente interessadas em participar 
desse esforço coletivo em favor de Madre de Deus.

De nossa parte, garantimos à Prefeita e a todo 
o grupo vencedor que estaremos contribuindo para o 
sucesso da nova administração de Madre de Deus, não 
apenas, aqui, no Congresso Nacional, como também 
junto aos Governos Federal e Estadual. Nosso com-
promisso com o Município, portanto, vai muito além do 
processo eleitoral propriamente dito, que terminou com 
a vitória do PT e de seus aliados. Nosso compromisso 
segue em frente, na busca permanente de ações que 
favoreçam o progresso de Madre de Deus.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) – Com 

a palavra o Deputado João Ananias, o comunista do 
Ceará.

O SR. JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço vênia 
aos Deputados Marçal Filho e Geraldo Resende para 
registrar o evento ocorrido no dia 3 de março em Co-
rumbá: a primeira reunião do Comitê Binacional de 
Saúde da Fronteira.

Essa importante iniciativa abre perspectivas para 
mais encontros entre o Brasil e outros países com o 
objetivo de discutir saúde e analisar as dificuldades de 
referência, que são muitas.

Estiveram presentes ao encontro o Dr. Odorico 
Monteiro, do SEGEP do Ministério da Saúde; o Secre-
tário de Saúde, Dr. Lauther Serra – inclusive agradeço a 
ele a atenção; e o Prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha, 
que nos recebeu muito bem.

Quero destacar a presença também da FIOCRUZ, 
representada pelo Dr. Rivaldo Cunha; do CONASEMS, 
representada pelo Dr. Raul Molina; e do Presidente 
do COSEMS, de Mato Grosso do Sul, Dr. Frederico 
Marcondes Neto.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estive 
sábado, dia 3 de março, na cidade de Corumbá, Es-
tado de Mato Grosso do Sul, onde participei, como 
convidado, da primeira reunião do Comitê Binacional 
de Saúde da Fronteira, reunião que contou com a 
presença do Secretário de Saúde, Dr. Lauther Serra, 
e de representantes do Departamento de Saúde da 
Província de Santa Cruz, na Bolívia.

Também participaram o Secretário do SEGEP do 
Ministério da Saúde do Brasil, Dr. Odorico Monteiro; o 
Vice-Presidente do CONASSEMS, Dr. Raul Molina; o 
Presidente do COSSEMS do Mato Grosso do Sul, Dr. 
Frederico Marcondes Neto; o Coordenador da FIO-
CRUZ, Dr. Rivaldo Venâncio da Cunha; o Secretario 
de Gestão Governamental da Prefeitura de Corumbá, 
Dr. Cássio Augusto; a Presidente do Conselho Muni-
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cipal de Saúde, Sra. Lúcia Helena Coelho; o Dr. Edgar 
Costa, Coordenador do Curso de Mestrado em Estu-
dos Fronteiriços da UFMS, além de vários técnicos da 
saúde do Município de Corumbá.

Destaco esse evento, Sras. e Srs. Deputados, por 
ser a primeira iniciativa prática que busca minimizar os 
problemas de saúde nas regiões fronteiriças do Brasil.

Parabenizo o Prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha 
de Oliveira, e o Secretário de Saúde, Dr. Lauther Ser-
ra, que deram os primeiros passos no sentido de me-
lhorar a saúde das populações mais carentes, sejam 
brasileiros, sejam bolivianos, dentro de uma visão 
humanística e solidária que engrandece a gestão no 
Município de Corumbá.

Aproveito para também destacar a presença do 
Dr. Odorico Monteiro, que demonstrou seu compromis-
so, reconhecido por todos nós, com a saúde pública, 
notadamente a dos mais humildes.

Sabemos das dificuldades de financiamento do 
SUS, mas, apesar de tudo, o Brasil tem condições imen-
samente superiores às dos países irmãos de América 
do Sul. Não poderíamos adotar outra posição senão a 
de solidariedade com todos aqueles que ainda pade-
cem por não terem acesso à saúde pública.

Era só, Sr. Presidente.
Peço que este pronunciamento seja divulgado 

pelos meios de comunicação da Casa.

O Sr. Gonzaga Patriota, § 2° do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Marçal Filho, 
§ 2° do art. 18 do Regimento Interno. 

 O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Com a 
palavra o Deputado Gonzaga Patriota, do PSB de 
Pernambuco.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cum-
primentar e saudar todas as mulheres brasileiras, as 
mulheres do mundo. Depois de amanhã será come-
morado o Dia Internacional da Mulher. Como avançou!

Depois daquelas 130 mulheres sacrificadas em 
Nova Iorque, em vários países mulheres ocupam pon-
tos estratégicos – Chile, Argentina, Brasil, Alemanha. 
Que coisa bonita! Às mulheres brasileiras, a nossa 
homenagem.

E aqui cito o voto da mulher brasileira que com-
pleta 80 anos. Ah, se essas mulheres estivessem vo-
tando há mais tempo!

Por meio de uma senhora que está nas galerias, 
cumprimento todas as mulheres brasileiras. Parabéns, 
senhora!

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Dia In- Dia In-
ternacional da Mulher, celebrado a 8 de março, tem 
como origem as manifestações das mulheres russas 
por melhores condições de vida e trabalho e contra a 
entrada do seu país na Primeira Guerra Mundial. Es-
sas manifestações marcaram o início da Revolução de 
1917. Entretanto, a ideia de celebrar um dia da mulher 
já havia surgido desde os primeiros anos do século 
XX, nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das 
lutas de mulheres por melhores condições de vida e 
trabalho, bem como pelo direito de voto.

No Ocidente, o Dia Internacional da Mulher foi 
comemorado no início do século, até a década de 
1920. Na antiga União Soviética, durante o stalinismo, 
o Dia Internacional da Mulher tornou-se elemento de 
propaganda partidária.

Nos países ocidentais, a data foi esquecida por 
longo tempo e somente recuperada pelo movimento 
feminista, já na década de 1960. Na atualidade, a ce-
lebração do Dia Internacional da Mulher perdeu par-
cialmente o seu sentido original, adquirindo um caráter 
festivo e comercial. Nessa data, os empregadores, sem 
certamente pretender evocar o espírito das operárias 
grevistas do 8 de março de 1917, costumam distribuir 
rosas vermelhas ou pequenos mimos entre suas em-
pregadas.

O ano de 1975 foi designado pela ONU como o 
Ano Internacional da Mulher e, em dezembro de 1977, 
o Dia Internacional da Mulher foi adotado pelas Nações 
Unidas, para lembrar as conquistas sociais, políticas 
e econômicas das mulheres.

A ideia da existência de um dia internacional da 
mulher, Sr. Presidente, surge na virada do século XX, 
no contexto da Segunda Revolução Industrial e da Pri-
meira Guerra Mundial, quando ocorre a incorporação 
da mão-de-obra feminina, em massa, na indústria. As 
condições de trabalho, frequentemente insalubres e 
perigosas, eram motivo de frequentes protestos por 
parte dos trabalhadores. Muitas manifestações ocor-
reram nos anos seguintes, em várias partes do mun-
do, destacando-se Nova Iorque, Berlim, Viena (1911) 
e São Petersburgo (1913).

O primeiro Dia Internacional da Mulher foi cele-
brado em 28 de fevereiro de 1909, nos Estados Unidos, 
por iniciativa do Partido Socialista da América, em me-
mória do protesto contra as más condições de trabalho 
das operárias da indústria do vestuário de Nova Iorque.

Em 1910, ocorreu a primeira conferência inter-
nacional de mulheres, em Copenhague, dirigida pela 
Internacional Socialista, quando foi aprovada proposta 
da socialista alemã Clara Zetkin, de instituição de um 
dia internacional da Mulher, embora nenhuma data 
tivesse sido especificada.
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No ano seguinte, o Dia Internacional da Mulher 
foi celebrado a 19 de março, por mais de 1 milhão de 
pessoas, na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça. 
Poucos dias depois, a 25 de março de 1911, um incên-
dio na fábrica da Triangle Shirtwaist mataria 146 traba-
lhadores – a maioria costureiras. O número elevado de 
mortes foi atribuído às más condições de segurança do 
edifício. Este foi considerado como o pior incêndio da 
história de Nova Iorque, até 11 de setembro de 2001. 
Para Eva Blay, é provável que a morte das trabalha-
doras da Triangle se tenha incorporado ao imaginário 
coletivo, de modo que esse episódio é, com frequên-
cia, erroneamente considerado como a origem do Dia 
Internacional da Mulher.

Em 1915, Alexandra Kollontai organizou uma 
reunião em Christiania (atual Oslo), contra a guerra. 
Nesse mesmo ano, Clara Zetkin faz uma conferência 
sobre a mulher. Na Rússia, as comemorações do Dia 
Internacional da Mulher foram o estopim da Revolução 
Russa de 1917. Em 8 de março de 1917(23 de feve-
reiro pelo calendário juliano), a greve das operárias 
da indústria têxtil contra a fome, contra o czar Nicolau 
II e contra a participação do país na Primeira Guerra 
Mundial precipitou os acontecimentos que resultaram 
na Revolução de Fevereiro.

Leon Trotsky assim registrou o evento: “Em 23 de 
fevereiro (8 de março no calendário gregoriano) esta-
vam planejadas ações revolucionárias. Pela manhã, a 
despeito das diretivas, as operárias têxteis deixaram o 
trabalho de várias fábricas e enviaram delegadas para 
solicitarem sustentação da greve. Todas saíram às ruas 
e a greve foi de massas. Mas não imaginávamos que 
este ‘dia das mulheres’ viria a inaugurar a revolução”.

Após a Revolução de Outubro, a feminista bol-
chevique Alexandra Kollontai persuadiu Lenin para 
torná-lo um dia oficial que, durante o período soviéti-
co, permaneceu como celebração da “heroica mulher 
trabalhadora”. No entanto, o feriado rapidamente per-
deria a vertente política e tornar-se-ia uma ocasião 
em que os homens manifestavam simpatia ou amor 
pelas mulheres – uma mistura das festas ocidentais 
do Dia das Mães e do Dia dos Namorados, com ofer-
tas de prendas e flores, pelos homens às mulheres. 
O dia permanece como feriado oficial na Rússia, bem 
como na Bielorrússia, Macedônia, Moldávia e Ucrânia.

Na Tchecoslováquia, quando o país integrava o 
Bloco Soviético (1948 – 1989), a celebração era apoia-
da pelo Partido Comunista. O MDŽ (Mezinárodní den 
žen, Dia Internacional da Mulher em tcheco) era então 
usado como instrumento de propaganda do partido, vi-
sando convencer as mulheres de que considerava as 
necessidades femininas ao formular políticas sociais. A 
celebração ritualística do partido no Dia Internacional 

da Mulher tornou-se estereotipada. A cada dia 8 de 
março, as mulheres ganhavam uma flor ou um presen-
tinho do chefe. A data foi gradualmente ganhando um 
caráter de paródia e acabou sendo ridicularizada até 
mesmo no cinema e na televisão. Assim, o propósito 
original da celebração perdeu-se completamente. Após 
o colapso da União Soviética, o MDŽ foi rapidamente 
abandonado como mais um símbolo do antigo regime.

No Ocidente, o Dia Internacional da Mulher foi 
comemorado durante as décadas de 1910 e 1920. 
Posteriormente, a data caiu no esquecimento e só foi 
recuperada pelo movimento feminista, já na década 
de 1960, sendo, afinal, adotado pelas Nações Uni-
das, em 1977.

É bom lembrar, Sr. Presidente, que o direito de 
voto feminino completa 80 anos no Brasil. As mulheres 
no mundo sempre foram discriminadas, principalmente 
quando se tratava de correlação com atividades para-
lelas com os homens. Naquele 8 de março de 1857, 
operárias norte-americanas que trabalhavam 16 ho-
ras por dia, com salários correspondente a 30% dos 
salários dos homens, em uma fábrica de tecidos, em 
Nova Iorque, entraram em greve, reivindicando me-
lhores condições de trabalho, tais como: redução na 
carga diária de trabalho para dez horas, equiparação 
de salários com os homens e tratamento digno dentro 
do ambiente de trabalho.

A manifestação foi reprimida com total violência. 
As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi 
incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram 
carbonizadas, num ato totalmente desumano. Lideran-
ças democráticas de vários países do planeta apresen-
taram protestos contra esse absurdo, porém, somente 
em 1975, a ONU oficializou o 8 de março como o Dia 
Internacional da Mulher. A fixação da data é o reco-
nhecimento e o coroamento de um longo processo de 
lutas, organização e conscientização das mulheres.

Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas 
comemorar. Na maioria dos países, realizam-se con-
ferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o 
papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para 
tentar diminuir e, quem sabe um dia, terminar com 
o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo 
com todos os avanços, elas ainda sofrem, em muitos 
locais, com salários baixos, violência masculina, jor-
nada excessiva de trabalho, desvantagens na carreira 
profissional, dentre outras, em relação aos homens. 
Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser 
modificado nesta história.

No Brasil, a coisa não era diferente, aliás, os 
direitos das mulheres ainda hoje não são totalmente 
reconhecidos em relação aos direitos dos homens. 
Para se ter uma ideia, somente em 1932, no Governo 
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Getúlio Vargas, isto é, há 80 anos, é que as mulheres 
brasileiras conquistaram o direito de votar. Durante gran-
de parte da história do País, as mulheres não tiveram 
participação na política, pois a elas eram negados os 
principais direitos políticos, como, por exemplo, votar 
e ser votadas. Nas eleições de 1933, a Dra. Carlota 
Pereira de Queirós foi eleita, tornando-se a primeira 
mulher Deputada Federal brasileira.

Na época, esse direito foi obtido por meio do Có-
digo Eleitoral Provisório, de 24 de fevereiro de 1932. 
Mesmo assim, a conquista não foi completa. O código 
permitia apenas que mulheres casadas (com autoriza-
ção do marido), viúvas e solteiras com renda própria 
pudessem votar e ser votadas.

No final do último século, as mulheres começa-
ram a governar algumas das centenas de nações do 
planeta, a exemplo do Chile, Alemanha, Argentina, e, 
no primeiro dia de 2011, o Brasil acordou com uma 
grande expectativa. O País estava todo voltado para 
a primeira grande notícia do ano. As ruas da capital 
nacional estavam tomadas pela multidão que carre-
gava em seu semblante a emoção de presenciar um 
momento ímpar na história do País: a posse da primei-
ra presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Hoje o Brasil 
tem mais mulheres que homens. Elas ocupam cada 
vez mais espaço no mercado de trabalho. E, para se 
ter uma ideia, já são responsáveis por um quarto dos 
domicílios brasileiros.

Parabéns às mulheres do meu Brasil e do mun-
do, neste 8 de março!

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um regis-
tro da ocupação promovida pelos trabalhadores rurais 
do Submédio São Francisco na sede da CODEVASF 
em Petrolina.

Esse movimento é devido ao não cumprimento 
de obrigações da CODEVASF para com os trabalha-
dores assentados dos projetos da usina de Itaparica, 
do Submédio São Francisco. São desconhecidas as 
ações e os procedimentos que viabilizem os recursos 
destinados pela CHESF a atender a população atingida 
por barragem no Rio São Francisco. Essa ocupação é 
pacífica e visa abrir uma negociação.

Parabenizamos os trabalhadores. É um grupo que 
tem uma história de tradição de luta e de mobilização; 
faz isso porque não teve a oportunidade de dialogar 
para mudar essa situação.

Apelamos à CODEVASF e à CHESF para que 
promovam esse encontro e achem uma solução, a fim 
de atender aos trabalhadores vítimas de processos de 
barragem, que devem ser respeitados. (O microfone 
é desligado.) 

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Muito bem, 
Deputado Fernando Ferro.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Severino Ninho.

O SR. SEVERINO NINHO (Bloco/PSB – PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, ocupo a tribuna para registrar, hoje, os 185 
anos da Revolução Pernambucana de 1817, conhecida 
como a Revolução dos Padres, que implantou a Re-
pública em Pernambuco 62 anos antes de a Repúbli-
ca ser declarada no Brasil. Foi muito importante essa 
revolta popular ocorrida em Pernambuco.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere como 
lido este discurso, trazendo ao conhecimento de todos 
esta página importantíssima da história de Pernambu-
co e do Brasil.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta se-
mana que se inicia será rica em temas históricos en-
volvendo o meu querido Estado de Pernambuco, minha 
cidade, Igarassu, Recife e Olinda.

Na tarde de hoje, ocupo a tribuna para celebrar 
a data magna do Estado de Pernambuco.

É que há exatos 185 anos, precisamente no dia 
6 de março de 1817, a revolta popular que eclodiu na 
Revolução Pernambucana foi vitoriosa, instalando-se 
o Governo Provisório da Província, composto de cinco 
membros, e proclamando-se a República.

A insatisfação popular que fez eclodir o movimento 
foi fruto de aumento de impostos que se destinavam a 
custear as despesas da corte instalada no Rio de Ja-
neiro, inclusive a iluminação pública daquela província, 
enquanto o povo de Pernambuco vivia às escuras. As 
rivalidades entre as elites agrárias e os comerciantes 
portugueses, bem como o comando quase total pelos 
portugueses da administração pública, potencializou os 
conflitos entre os colonos e as autoridades coloniais.

A nomeação do Governador Caetano Pinto Mon-
tenegro só piorou a situação. Para o povo, o Governa-
dor era Caetano no nome, Pinto na coragem, Monte 
na altura, e negativo nas ações.

O movimento se iniciou sob a liderança de Domin-
gos Martins, Frei Caneca, Antônio Carlos de Andrade 
e Silva e outros, com a ocupação do Recife.

No Regimento Artilharia, o Capitão José de Bar-
ros, conhecido como Leão Coroado, também líder da 
revolta popular, reagiu à voz de prisão, matou a espa-
da o Comandante Barbosa de Castro e em seguida, 
na companhia de outros rebelados, tomou o quartel e 
impediu o avanço das tropas monarquistas.
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O Governador Caetano Pinto de Miranda Mon-
tenegro refugiou-se no Forte do Brum, sendo preso.

A Revolução de 1817 teve origem, como se mos-
trou linhas atrás, em diversas causas, cabendo destacar 
a revolta contra a presença largamente majoritária de 
portugueses na liderança do Governo e na administra-
ção pública, a crise na economia açucareira e algodoei-
ra, a grande concentração de renda e os privilégios dos 
colonizadores, aliados aos fatores já antes referidos.

Já existia no Recife larga discussão das ideias 
libertárias e iluministas, sobretudo nas entidades ma-
çônicas como o Areópago de Itambé, a Pernambuco 
do oriente, o patriotismo e outras. O movimento queria 
a independência do Brasil e a proclamação da Repú-
blica e norteou a revolta popular. Alguns historiadores 
chegam a denominar a Revolução Pernambucana de 
Revolta dos Padres, dada a presença de religiosos en-
tre suas lideranças, como Frei Caneca, Padre Roma 
(pai do General Abreu e Lima) e outros.

Em 29 de março, foi instalada uma Assembleia 
Constituinte, com representantes eleitos nas Comar-
cas, estabelecida a separação de poderes, garantida a 
liberdade de culto, apesar de a religião católica ter sido 
consagrada como oficial, e houve a abolição de alguns 
impostos e supressão de privilégios à classe nobre.

A Constituição Pernambucana de 1817, ainda 
antes, portanto, da Independência dos Estados Uni-
dos, já consagrava princípios próprios do Estado de 
Direito Democrático, como o princípio da igualdade.

O Governo provisório e a revolução foram su-
focados 3 meses após por forças leais à Monarquia 
arregimentadas na Bahia, após fracassar o movimen-
to na Bahia, na Paraíba, no Rio Grande do Norte e 
no Ceará.

Pernambuco teve seus líderes esquartejados, 
como o Padre Roma, Domingos Martins e outros, sen-
do ainda penalizado com a perda da Comarca de São 
Francisco para o Estado da Bahia.

A atual bandeira do Estado foi inspirada na ban-
deira da Revolução de 1817.

O irredentismo e o espírito libertário do povo Per-
nambucano foram construídos em momentos como 
esse e em outros também importantes ao longo de 
sua história.

Lei estadual recente comemora oficialmente o 
evento no primeiro domingo do mês de março, pouco 
antes dos aniversários de Olinda e Recife, que ocor-
rem no dia 12 do mesmo mês.

Deixo, portanto, aqui o registro desse importante 
marco histórico.

Muito obrigado.
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

tados, neste momento quero agradecer à Presidenta 
Dilma, ao nosso Ministro da Educação Aloizio Merca-
dante e ao Reitor da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, Prof. Henrique Duque.

No último dia 2, sexta-feira passada, em Gover-
nador Valadares, no Vale do Rio Doce, leste de Minas, 
lançamos a pedra fundamental do campus em Valada-
res da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Quero também agradecer à Prefeita de Governa-
dor Valadares, Elisa Costa, e cumprimentá-la. Essa é 
uma conquista importante para a cidade de Governa-
dor Valadares e para a região, e sem dúvida alguma 
vai impulsionar o seu desenvolvimento.

O SR. JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na última quinta-feira, dia 1º de março, foi feito 
o lançamento, na cidade de Porto Alegre, da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Animais, presidida pelo 
nosso colega Deputado Ricardo Izar. Foi muito concor-
rida a audiência. Tivemos a presença do Prefeito e de 
Regina Becker, representante da Secretaria Especial 
dos Direitos dos Animais de Porto Alegre.

Quero também registrar que apresentei um pro-
jeto de lei proibindo a venda de fogos de artifícios para 
pessoas físicas em todo o Brasil.

Hoje, em 12 capitais da Nação, ocorrerão mani-
festações em prol da via alternativa de bicicletas. Estão 
todos convidados a prestigiar esse ato.

Aproveito a oportunidade para parabenizar as 
mulheres de todo o Brasil pela sua data em 8 de março.

O SR. RONALDO ZULKE (PT – RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um registro 
aqui para saudar a presença do Governador Tarso 
Genro na comitiva que acompanha a Presidenta Dilma 
na Feira de Hannover, a maior feira mundial de tecno-
logia da informação, na qual há mais de 60 empresas 
brasileiras participando, dentre elas, 16 empresas do 
Rio Grande do Sul.

Esse é um setor estratégico para o desenvolvi-
mento do nosso País, e tenho certeza de que a Presi-
denta Dilma e o Governador Tarso Genro retornarão de 
Hannover com boas notícias para o desenvolvimento 
da indústria da tecnologia da informação no Brasil e 
no Rio Grande.

 O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB – RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, ocorre no Rio 
Grande do Sul a nossa EXPODIRETO, uma feira 
que trabalha a questão da tecnologia e da produ-
ção na agricultura.

Para termos uma ideia, no primeiro dia de visi-
tações, tivemos 19 mil pessoas conhecendo o que a 
tecnologia ligada ao homem do campo faz.



05370 Quarta-feira 07 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2012

O debate deste ano é sobre a problemática da 
irrigação. Nós, do Rio Grande do Sul, estamos pas-
sando nos últimos anos por uma seca, e não é por 
falta d’água, mas pela capacidade de armazenar e 
de colocar essa água da chuva na própria produção.

Há outros temas importantes sendo debatidos na 
feira e que nós iremos votar ainda neste ano, como o 
Código Florestal, que se aproxima, e o seguro-agrícola, 
que é tão debatido, e em todos os setores da agricul-
tura há a necessidade de o homem do campo ter se-
gurança na produção.

Outro tema importante que nós tivemos a coragem 
de enfrentar foi o genérico para a agricultura e para 
a agropecuária. Se para a vida humana conseguimos 
produzir genéricos, por que não podemos fazer para 
agricultura, para baixar os custos?

Muito obrigado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP – SC. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 
Srs. Deputados, ao tempo em que registro com muita 
satisfação a presença do nosso companheiro dirigen-
te partidário da querida cidade de Indaial, Anderson 
Luz dos Santos, cidade que visitei ontem – quando 
visitei também Timbó –, quero registrar também com 
satisfação a extraordinária obra no campo da saúde 
que desenvolvem o Prefeito de Timbó, o nosso com-
panheiro Laércio Schuster, e o Prefeito de Biguaçu, o 
companheiro Castelo Deschamps. São obras e servi-
ços que dignificam o povo catarinense, especialmente 
daqueles dois Municípios: Biguaçu e Timbó.

E seja bem-vindo, Anderson. Esta Casa o recebe 
com muita alegria.

Muito obrigado.
 O SR. GIOVANI CHERINI (PDT – RS. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a nossa 
grande EXPODIRETO, que ocorre em Não-Me-Toque, 
no Rio Grande do Sul, desde essa segunda-feira até 
a próxima sexta-feira.

O Brasil é um dos países que mais produz de for-
ma sustentável no mundo, porque conseguiu, através do 
plantio direto, modificar a forma de produzir, sem lavrar, 
sem gradear, plantando de forma mais harmonizada 
com a terra. E o plantio direto começou nessa região. 
Não-me-Toque é a Capital Nacional da Agricultura de 
precisão. Não-me-Toque é a terra da COTRIJAL.

Queremos parabenizar, por esta grande feira, o 
seu Presidente, o nosso Nei Mânica, que organiza há 
13 anos esse evento marcado pelo sucesso. Parabéns 
a Não-me-Toque, ao Brasil e à agricultura de precisão, 
que se iniciou naquela terra.

Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Antes de 
dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conheci-
mento ao Plenário do seguinte

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do § 2º do art. 202 do Regimento 
Interno, esta Presidência decide constituir Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 405-A, de 2009, do Sr. Cle-
ber 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”, e

Resolve
I – designar para compô-la, na forma indicada 

pelas Lideranças, os Deputados constantes da rela-
ção anexa.

II – convocar os membros ora designados para a 
reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia 7 de 
março, quarta-feira, às 10h, no Plenário 3 do Anexo II.

Brasília, 29 de fevereiro de 2012. – Marco Maia, 
Presidente da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL

PROPOSIÇÃO: PEC 405-A/2009

PT

TITULARES SUPLENTES
Gilmar Machado Dalva Figueiredo
Miriquinho Batista Domingos Dutra
Odair Cunha Jesus Rodrigues
Vanderlei Siraque Josias Gomes

PMDB

TITULARES SUPLENTES
Edio Lopes
Elcione Barbalho
Flaviano Melo
Marçal Filho. 4 vagas.

PSDB

TITULARES SUPLENTES
João Campos
Wandenkolk Gonçalves.
(Dep. do PSD ocupa a vaga) 3 vagas.

PP

TITULARES SUPLENTES
Toninho Pinheiro Aline Corrêa
(Deputado do PSD ocupa a vaga) Iracema Portella.

DEM

TITULARES SUPLENTES
Efraim Filho, 1 vaga. 2 vagas.
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PR 

TITULARES SUPLENTES
Laercio Oliveira, 1 vaga. 2 vagas.

PSB

TITULARES SUPLENTES
Janete Capiberibe
Mauro Nazif. 2 vagas.

PDT

TITULARES SUPLENTES
Sebastião Bala Rocha. 1 vaga.

Bloco/PV/PPS

TITULARES SUPLENTES
1 vaga. Sarney Filho (PV).

PTB

TITULARES SUPLENTES
Nilton Capixaba. Arnaldo Faria de Sá.

PSC

TITULARES SUPLENTES
1 vaga. 1 vaga.

PCdoB

TITULARES SUPLENTES
Evandro Milhomen. 1 vaga.

PRB

TITULARES SUPLENTES
George Hilton. Jhonatan de Jesus.

PMN

TITULARES SUPLENTES
1 vaga. 1 vaga.

PSD

TITULARES SUPLENTES
Hélio Santos (PSD) – vaga do PSDB
Raul Lima (PSD) – vaga do PP.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Concedo 
a palavra ao brilhante representante da grande Teresi-
na, no Piauí, pelo PMDB, Deputado Marllos Sampaio. 
S.Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna.

O SR. MARLLOS SAMPAIO (PMDB – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Marçal 
Filho, colega do PMDB, antes de fazer o meu pronun-
ciamento sobre um evento importante que tivemos no 
último final de semana na Capital do Piauí, Teresina, 
quero dar os meus sinceros pêsames aos familiares 
do Conselheiro Xavier Neto.

A notícia inesperada de hoje pela manhã ainda 
não revelou a real causa do acidente aéreo que viti-

mou Xavier Neto, atual Conselheiro do Tribunal Con-
tas do Estado do Piauí, Deputado Estadual por várias 
legislaturas, ainda novo e em pleno exercício de suas 
atividades. O acidente aéreo ainda vitimou, se não me 
engano, ainda faltam informações concretas, o piloto e 
um funcionário do Tribunal de Contas do Estado. Externo 
aqui o meu sentimento de pesar à família, aos piauien-
ses e aos admiradores do ex-Deputado Xavier Neto. 

O Presidente da Assembleia Legislativa, Depu-
tado Themístocles Filho, está em Brasília para uma 
audiência, às 16h30min, no Ministério dos Transpor-
tes, e ficaria até amanhã, para uma audiência com o 
Vice-Presidente, mas retornará hoje ainda, para dar 
suas condolências à família, neste momento de muita 
tristeza no Estado do Piauí.

Solicito que os meus sinceros sentimentos de 
pesar sejam registrados nos Anais da Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de 
registrar com muita alegria e até surpresa a realização 
de um importante evento. Não tinha conhecimento da 
eficiência da FEBRABAN em fazer um evento de ta-
manha qualidade, como o do último sábado na minha 
Capital, Teresina. Realmente, fiquei entusiasmado. É o 
tipo de evento que eu classifico como impecável, sem 
erros, de primeiro mundo. Dificilmente, um Governo de 
Estado, uma Prefeitura de uma grande capital conse-
guiria realizar com tanta eficiência um evento como o 
do último sábado na minha Capital. Foi um evento de 
educação financeira, a Caravana Meu Bolso em Dia, 
promovido pela Federação Brasileira dos Bancos – 
FEBRABAN.

Foi um evento solicitado por este Parlamentar. Du-
rante todo o ano passado, falei da tribuna do plenário e 
na Comissão de Segurança Pública desta Casa sobre 
a necessidade de orientar os idosos do meu Estado e 
de todo o País sobre os riscos do empréstimo consig-
nado e a melhor forma de fazer esse tipo de transação. 
O que estou pedindo é muito pouco: educar e orientar 
pessoas muitas vezes analfabetas, com pouca infor-
mação e vulneráveis a sofrer golpes como os que se 
aplicam utilizando o consignado.

Com esse evento, a FEBRABAN deu o primeiro 
passo para atender às nossas reivindicações de for-
ma bem mais sistemática e ampla. Levou para Tere-
sina um evento primoroso, muito bem organizado e 
que atraiu milhares de pessoas à Praça Pedro II, das 
16 às 22 horas.

As Tendas Nome Limpo, do Crédito, Viva Bem e 
das Crianças fizeram muito sucesso entre os teresi-
nenses, que aprenderam a cuidar melhor do seu di-
nheiro de forma fácil e até divertida, pois eles podiam 
participar de brincadeiras.
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Na Tenda Nome Limpo, por exemplo, os partici-
pantes consultaram, através de seu CPF, se o nome 
estava limpo em empresas de bancos de dados como 
o SERASA. Além disso, participaram de brincadeiras 
e ganharam brindes.

A Tenda do Crédito foi uma das mais procuradas. 
Os visitantes enfrentaram grandes filas para tirar dúvi-
das sobre os tipos de crédito disponíveis no mercado, 
incluindo o cartão de crédito, o financiamento imobiliário 
e o crédito pessoal. Além de aprender, os participantes 
se divertiram com as brincadeiras.

As crianças também ganharam um espaço próprio 
na Caravana Meu Bolso em Dia. Elas aprenderam as 
noções básicas de como cuidar do dinheiro. Na Tenda 
das Crianças, ganharam cartilhas educativas para co-
lorir, pintaram o rosto e se divertiram em brinquedos.

Os visitantes também ganharam massagem na 
Tenda Viva Bem. Receberam informações sobre qua-
lidade de vida e puderam medir a pressão arterial.

Mas o espaço mais importante da feira foi a Ten-
da do Cidadão, dedicada especialmente para atender 
os idosos. Lá estava a Delegacia do Idoso, com o De-
legado Mauro André e toda sua equipe, bem como o 
PROCON e a representante do Conselho Nacional do 
Idoso no Piauí, a Dra. Sarah Melo.

Foram mais de mil Estatutos do Idoso entregues 
na Tenda do Cidadão, e a Delegacia do Idoso atendeu 
mais de 100 aposentados com reclamações sobre o 
empréstimo consignado. Em seguida, todos foram 
atendidos pela FEBRABAN, que vai investigar cada 
reclamação para que os idosos comprovadamente en-
ganados tenham o empréstimo cancelado e recebam 
o seu dinheiro de volta o mais rápido possível.

Não é fácil trabalhar uma vida inteira e, quando 
chega nessa idade, ser enganado e perder o pouco de 
dinheiro que recebem. Chamo mais uma vez a atenção 
de todos os meus colegas para esse problema, que é 
nacional e de todos nós.

A Delegacia do Idoso continua recebendo de-
núncias, e a prova foi essa feira, quando mais de 100 
aposentados foram reclamar desse golpe que assola 
não somente o Piauí, mas todo o País.

Parabenizo a FEBRABAN por este evento. É o 
primeiro passo e muito importante. Queremos esten-
der para outras cidades do Piauí, como Esperantina, a 
nossa próxima reivindicação. Que sirva de exemplo. A 
FEBRABAN, por meio de seu Presidente Murilo Portu-
gal, saiu entusiasmada. Gostaram porque tanto é bom 
para os idosos como para os aposentados.

Vamos fechar com chave de ouro, Sr. Presidente, 
no dia 23. Já está confirmada a presença do Ministro da 
Previdência, Garibaldi Alves, para inaugurar a agência 
do INSS dentro da Delegacia do Idoso. Vamos fazer 

uma grande festa, com mais de mil aposentados, para 
essa brilhante inauguração, que vai servir de modelo 
para todo o País. A primeira agência dentro de uma 
Delegacia de Polícia vai funcionar no Brasil.

Sr. Presidente Marçal Filho, solicito a publicação, 
no Jornal da Câmara, e a divulgação no programa A 
Voz do Brasil dessa importante ação e dessa inicia-
tiva do Ministério da Previdência.

Um abraço.
Boa tarde a todos.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 
No último Sábado, a Capital do meu Estado, Teresina, 
recebeu um importante evento de educação financeira, 
a Caravana Meu Bolso em Dia, promovido pela Fede-
ração Brasileira dos Bancos – FEBRABAN.

Durante todo o ano passado, falei aqui na tribuna 
deste plenário e na Comissão de Segurança Pública 
desta Casa sobre a necessidade de orientar os ido-
sos do meu Estado e de todo o País sobre os riscos 
do empréstimo consignado e sobre a melhor forma 
de fazer esse tipo de transação. O que estou pedindo 
é muito pouco, é só educar e orientar essas pessoas, 
esses aposentados que em grande parte são analfa-
betos e, portanto, vulneráveis a sofrer golpes como o 
que aplicam utilizando o consignado.

Com esse evento, a FEBRABAN deu o primeiro 
passo para atender às nossas reivindicações. Levou 
para Teresina um evento primoroso, muito bem organi-
zado e que atraiu milhares de pessoas à Praça Pedro II.

As Tendas Nome Limpo, do Crédito, Viva Bem 
e das Crianças fizeram muito sucesso entre os tere-
sinenses que aprenderam a cuidar melhor do seu di-
nheiro de forma fácil e até divertida, pois eles podiam 
participar de brincadeiras.

Na Tenda Nome Limpo, por exemplo, os partici-
pantes consultaram através de seu CPF se o nome 
estava limpo em empresas de bancos de dados como 
o SERASA. Além disso, participaram de brincadeiras 
e ganharam brindes.

A Tenda do Crédito foi uma das mais procuradas. 
Os visitantes enfrentaram grandes filas para tirar as 
dúvidas sobre os tipos de crédito disponíveis no mer-
cado, incluindo o cartão de crédito, o financiamento 
imobiliário e o crédito pessoal. Além de aprender, os 
participantes se divertiam com as brincadeiras.

As crianças também ganharam um espaço próprio 
na Caravana Meu Bolso em Dia. Elas aprenderam as 
noções básicas de como cuidar do dinheiro, na Tenda 
das Crianças. Ganharam cartilhas educativas para co-
lorir, pintaram o rosto e se divertiram em brinquedos.
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Os visitantes também ganharam massagem na 
Tenda Viva Bem, onde receberam informações sobre 
qualidade de vida e puderam medir a pressão arterial.

Mas o espaço mais importante da feira foi a Tenda 
do Cidadão, dedicada especialmente para atender os 
idosos. Lá estava a Delegacia do Idoso, com o Dele-
gado Mauro André e toda sua equipe, estava também 
o PROCON e a representante do Conselho Nacional 
do Idoso no Piauí, a Dra. Sarah Melo.

Foram mais de mil Estatutos do Idoso entregues 
na Tenda do Cidadão e a Delegacia do Idoso atendeu 
mais de 100 aposentados com reclamações sobre o 
empréstimo consignado. Em seguida todos eles foram 
atendidos pela FEBRABAN, que vai investigar cada re-
clamação, para que os idosos que foram comprovada-
mente enganados tenham o empréstimo cancelado e 
recebam seu dinheiro de volta o mais rápido possível.

Não é fácil trabalhar uma vida inteira e, quando 
chega a essa idade, ser enganado e perder o pouco de 
dinheiro que recebem. Chamo atenção mais uma vez 
de todos os meus colegas e de todo o País para esse 
problema. A Delegacia do Idoso continua recebendo 
denúncias, e a prova foi esta feira, quando mais de 100 
aposentados foram reclamar desse golpe que assola 
não somente o Piauí, mas todo o País!

Parabenizo a FEBRABAN por este evento, que 
conseguiu unir educação financeira e cultura, já que 
além de visitar as tendas os visitantes se divertiram 
com as atrações do nosso Estado, a banda de forró 
Xenhenhém, o humorista Amauri Jucá e com a atração 
nacional, a banda Falamansa, que atraiu uma multidão 
para a Praça Pedro II. Tudo de forma gratuita e com 
muita segurança.

Mas afirmo que não foi o suficiente. Precisamos 
buscar medidas mais seguras para o consignado e 
precisamos ampliar os meios de orientação para os 
idosos de todo o Piauí e todo o Brasil através de cam-
panhas publicitárias.

Aproveito para informar que o Ministro da Previ-
dência Social, Garibaldi Alves, me telefonou na ultima 
quinta-feira para agendar uma nova data para inaugurar 
o posto de atendimento do INSS na Delegacia do Ido-
so, que deveria ter acontecido nesta segunda-feira, dia 
5, mas não foi possível devido a uma viagem interna-
cional que o Ministro teve que fazer com a Presidente 
Dilma. Garibaldi me confirmou que estará em Teresi-
na no dia 23 de março. Vamos fazer uma bonita festa. 
A Delegacia está passando por reparos para receber 
os servidores do INSS e também para dar mais con-
forto aos idosos que chegam lá. Esse será um grande 
avanço no combate ao crime do consignado no Piauí, 
é uma grande vitória dos aposentados!

Muito obrigado.

 O SR. ASSIS CARVALHO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Pois não, 
Deputado.

O SR. ASSIS CARVALHO (PT – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é com muita 
tristeza que registro nesta Casa um trágico acidente 
ocorrido hoje no nosso Estado do Piauí.

Uma pequena aeronave bateu em uma terra próxi-
ma a Eliseu Martins, onde vieram a óbito o piloto e dois 
grandes amigos: o Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado, Guilherme Xavier de Oliveira Neto, que foi 
meu colega de Parlamento, Deputado Estadual, estava 
há 2 anos como Conselheiro; e um outro conterrâneo, 
casado com uma conterrânea minha, o Jaime Amorim 
Júnior, auditor, um rapaz muito novo. Infelizmente, já 
foram encontrados os corpos carbonizados.

Nós queremos, neste momento, externar solida-
riedade às famílias enlutadas. O nosso Estado está de 
luto por esse momento tão triste que passamos.

Solicito, Sr. Presidente, que se faça o registro nos 
Anais desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Acostamo-
-nos às condolências enviadas por V.Exa. às famílias 
enlutadas.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registra-
mos, com pesar, a morte de três piauienses num trágico 
acidente aéreo, no sul do Piauí, ocorrido na manhã de 
hoje. São o Conselheiro do Tribunal de Contas do Es-
tado, o ex-Deputado Xavier Neto; o Conselheiro subs-
tituto Jaime Amorim Júnior; e o piloto Edvaldo Buick.

Segundo dados da imprensa, eles estavam a 
bordo de um monomotor, em viagem oficial para fazer 
inspeção na Prefeitura de Parnaguá, quando ocorreu 
o acidente entre os Municípios de Canavieira e Eliseu 
Martins.

O Conselheiro do Tribunal de Contas Estado, Xa-
vier Neto, de 64 anos, era farmacêutico e advogado, foi 
Deputado Estadual no Piauí por seis vezes e também 
secretário de Estado.

O Conselheiro substituto, Jaime Amorim Júnior, de 
apenas 40 anos de idade, era auditor do TCE, bacharel 
em Direito, especialista em Controle Externo da Admi-
nistração Pública, professor universitário, com extenso 
currículo que o preparou para uma promissora carreira.

Lamentamos pela tragédia que deixa chocados 
todos os que os conheciam. E nos solidarizamos com 
suas famílias.

 O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Dando se-
quência ao Pequeno Expediente, concedo a palavra ao 
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ilustre Deputado José Airton, do PT do Ceará. S.Exa. 
dispõe de 5 minutos.

O SR. JOSÉ AIRTON (PT – CE. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que-
ro parabenizar inicialmente o Município de Horizonte, 
criado em 6 de março de 1987 e que completou 25 
anos de emancipação política. Estive lá ontem parti-
cipando da inauguração da agência da Previdência 
Social, uma conquista muito importante para os tra-
balhadores e as trabalhadoras daquele Município da 
Região Metropolitana de Fortaleza, que está crescendo 
de forma exponencial.

Também presenciei a satisfação do povo com 
aquele equipamento público, que foi conquistado gra-
ças à sensibilidade e ao compromisso do Presidente 
Lula, que, a partir da reivindicação do Município de 
Horizonte, compreendeu a necessidade da expansão 
da rede da Previdência Social para o Brasil como um 
todo, lançando o plano de expansão de 720 novas 
agências, sendo 57 agências, dentre elas as de Ho-
rizonte, Morrinhos, Itarema, Montada, Pedra Branca, 
Aquiraz, Beberibe, Jaguaruana. Enfim, várias agências, 
que estão prontas para serem entregues.

Então, quero parabenizar o Prefeito Manoel Go-
mes, o Nezinho, a Primeira-Dama, Jô Farias, pelos 25 
anos de emancipação desse Município. Quero também 
parabenizar o nosso querido Município de Maraca-
naú – criado no dia 6 de janeiro de 1983 –, que está 
completando 29 anos de emancipação política. Tive 
o privilégio de participar das lutas pioneiras pela sua 
emancipação.

O Município se tornou o maior polo industrial do 
Estado do Ceará e é um dos Municípios mais importan-
tes do nosso Estado, tendo à frente o Prefeito Roberto 
Pessoa, com quem estivemos, ontem, inclusive dando 
posse ao Secretário de Ciência, Tecnologia, Trabalho, 
Emprego e Empreendedorismo, Nailton Marques, que 
é um companheiro do Partido dos Trabalhadores.

Aproveito esta oportunidade para felicitar todos 
os maracanauenses pela passagem do aniversário 
dessa cidade tão importante e tão querida e, mais uma 
vez, o Prefeito Roberto Pessoa, um grande Prefeito, o 
Vice-Prefeito Firmo Camurça, todos os Vereadores e 
a população de Maracanaú.

Sr. Presidente, também quero registrar que o dia 
2 de março passado foi o Dia Nacional do Turismo, uma 
data significativa pela importância que o turismo tem 
na geração de emprego e renda, nos inúmeros ser-
viços, como hospedagem, alimentação, transporte e 
entretenimento, entre alguns setores beneficiados pelo 
turismo na sua cadeia produtiva.

Sr. Presidente, também não poderia deixar de 
parabenizar todas as mulheres brasileiras pelo dia 

especial comemorado em 8 de março, dia escolhido 
– exatamente em 8 de março de 1857 – quando as 
operárias de uma fábrica de tecido situada na cidade 
norte-americana de Nova Iorque fizeram uma grande 
greve, ocuparam as fábricas e começaram a reivindi-
car melhores condições de trabalho, tais como redu-
ção da carga horária e equiparação de salários com 
os homens, já que as mulheres chegavam a receber 
até um terço do salário deles.

E aqui no Brasil ainda comemoramos os 80 anos 
do direito ao voto feminino. É uma data importantíssi-
ma, conquistada em 1932. De lá para cá, as mulhe-
res brasileiras têm conquistado seu espaço na luta, 
nas atividades profissionais, na política, ao ponto de 
hoje nos orgulharmos de ter a Presidência da Repú-
blica governada pela primeira vez por uma mulher, no 
caso, a nossa companheira Dilma Vana Rousseff. Em 
nome dela, saudamos e homenageamos todas essas 
mulheres guerreiras de luta do povo brasileiro. Que ve-
nham a cada dia mais se consolidar como uma força 
hegemônica na sociedade, graças à sua sensibilidade, 
garra e determinação.

Aproveito aqui, em nome da minha esposa, Ilan-
na Moura Azevedo Cirilo, para homenagear também 
as mulheres do meu Estado do Ceará.

Um abraço a todos.
Muito obrigado, e que Deus abençoe todas as 

mulheres do nosso querido Brasil.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, venho aqui socializar o dia 2 de 
março, que é o Dia Nacional do Turismo, quando co-
memoramos essa relevante atividade geradora de 
inúmeros serviços como hospedagem, alimentação, 
transporte e entretenimento. Esses são alguns setores 
que se beneficiam do movimento trazido pelo turismo. 
Um setor muito vantajoso, pois o turismo atrai inves-
timentos que geram empregos e permitem o cresci-
mento econômico e a melhoria da qualidade de vida 
da população.

É importante lembrar o nosso crescimento. A partir 
de 1994 as atividades turísticas no Brasil cresceram 
rapidamente, levando-nos para o 29º lugar no ranking 
mundial. Antes ocupávamos o 43º lugar, ou seja, em 
5 anos o crescimento do ramo turístico do País subiu 
quatorze lugares.

O Documento Referencial Turismo no Brasil 2011-
2014 foi construído pelas principais entidades e lide-
ranças do turismo nacional para apresentar uma ava-
liação sobre o dinamismo do setor dentro do ambiente 
econômico nacional e internacional, e se antecipar aos 
principais desafios que a iniciativa pública e a privada 
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terão para preparar o turismo brasileiro para a Copa do 
Mundo de 2014. O estudo aponta para a consolidação 
do turismo como produto de consumo do brasileiro. 
Estima que os desembarques domésticos saltem dos 
56 milhões, registrados em 2009, para 73 milhões, 
em 2014. Projeta também a geração de 2 milhões de 
empregos formais e informais de 2010 a 2014. A en-
trada de divisas internacionais deverá crescer 55%, no 
mesmo período, subindo de R$6,3 bilhões para R$8,9 
bilhões no ano de realização da Copa no Brasil.

Vale à pena ressaltar que em todo o mundo o dia 
do turismo é comemorado em 27 de setembro, mas 
no Brasil a data escolhida é o dia 2 de março, devido 
à revolução industrial ter conquistado a diminuição da 
jornada de trabalho, proporcionando aos operários 
mais tempo para viagens de descanso. Isso fez au-
mentar a movimentação do comércio, gerando novos 
investimentos e ampliando a rede de empregabilidade 
do País. Parabéns para todos que fazem parte dessa 
importante cadeia produtiva do País.

Sr. Presidente, venho aqui parabenizar todas 
as mulheres brasileiras nesse dia especial em que é 
comemorado sua data, 8 de março. O dia foi escolhi-
do porque exatamente no dia 8 de março de 1857 as 
operárias de uma fábrica de tecidos, situada na cidade 
norte-americana de Nova Iorque, fizeram uma grande 
greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar 
melhores condições de trabalho, tais como redução 
na carga diária de trabalho, equiparação de salários 
com os homens – as mulheres chegavam a receber 
até um terço do salário de um homem – e tratamento 
digno dentro do ambiente de trabalho.

A manifestação foi reprimida com total violência. 
As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi 
incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram 
carbonizadas, num ato totalmente desumano. Porém, 
somente no ano de 1910, durante uma conferência na 
Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria 
a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem 
às mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas 
somente no ano de 1975, através de um decreto, a 
data foi oficializada pela ONU.

Apesar de toda luta a maioria dos estudos sobre 
a violência contra a mulher indicam que os crimes de 
violência contra a mulher são quase exclusivamen-
te cometidos por homens, pois o maior risco para as 
mulheres parte de homens que elas conhecem. Os 
estudos ainda indicam que as mulheres e crianças 
são mais frequentemente vítimas de violência dentro 
da própria família e entre seus parceiros íntimos; exis-
te abuso físico nas relações íntimas e quase sempre 
acompanhado por severos danos psicológicos e ver-
bais; e, pior, as instituições sociais se dispõem a pro-

teger cidadãos frequentemente culpados ou ignoram 
mulheres atacadas.

Em cada país onde estudos confiáveis em larga 
escala têm sido conduzidos, resultados indicam que 
entre 10% e 50% das mulheres relatam terem sofrido 
abusos físicos por um parceiro íntimo alguma vez em 
sua vida. Estudos da população relatam que entre 12 
e 25% das mulheres sofreu ataques ou foi violentada 
sexualmente por seus parceiros ou ex-parceiros em 
alguma ocasião em sua vida.

O objetivo da data é continuar essa luta e não 
apenas comemorar. Lembro que na maioria dos países 
realizam-se conferências, debates e reuniões cujo ob-
jetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. 
O esforço é para tentar diminuir os índices negativos 
e quem sabe um dia terminar com o preconceito e a 
desvalorização da mulher. É lamentável saber que 
mesmo com todos os avanços elas ainda sofrem com 
salários baixos, violência masculina, jornada excessiva 
de trabalho e desvantagens na carreira profissional.

Finalizo lembrando que o dia 24 de fevereiro de 
1932 foi um marco na história da mulher brasileira. 
Nessa data foi instituído o voto feminino. As mulheres 
conquistaram, depois de muitos anos de reivindica-
ções e discussões, o direito de votar e serem eleitas 
para cargos no Executivo e Legislativo. Hoje temos à 
frente do nosso País uma mulher que é um exemplo 
para todos brasileiros e brasileiras, Dilma Rousseff.

Meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Por 1 mi-

nuto, concedo a palavra ao Deputado Amauri Teixeira.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Marçal Filho, 
grande defensor de Dourados, quero fazer um registro.

Estivemos agora no Ministério da Integração Na-
cional com o Ministro Fernando Bezerra, um Ministro 
que tem sempre atendido à Bahia, inclusive está assi-
nando com o Governador Jaques Wagner um convênio 
de mais de 280 milhões para resolução dos problemas 
hídricos daquele Estado.

Estivemos lá com mais de oito Prefeitos e fomos 
bem atendidos.

O Ministro encaminhou as resoluções para Nova 
Fátima, Uibaí, Capela do Alto Alegre, Serra Preta, Tan-
quinho e outros Municípios da Bahia. Estamos pedindo 
ajuda porque a seca prolongada castiga muitos Muni-
cípios da Bahia, inclusive Jacobina.

Portanto, quero fazer esse registro e agradecer 
ao Ministro Fernando Bezerra a forma com que tem 
nos atendido.

 O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Deputado 
Benjamin Maranhão, V.Exa. dispõe de até 5 minutos.
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O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB – PB. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, companhei-
ros Deputados, hoje venho à tribuna para tratar de um 
tema extremamente caro a toda a população paraibana: 
a importância da Universidade Estadual da Paraíba.

A Universidade Estadual da Paraíba hoje é maior 
do que as duas universidades federais que se encon-
tram no meu querido Estado, maior do que a Univer-
sidade Federal da Paraíba e maior do que a Univer-
sidade Federal de Campina Grande. São oito campi 
universitários espalhados nas mais diversas regiões 
do Estado, 18 mil alunos e um trabalho que tem sido 
realizado com muito esforço não só da reitora mas de 
toda a comunidade acadêmica, dos professores, pelo 
amor e pela dedicação na construção dessa univer-
sidade, realizando, também, um trabalho de resgate 
da dignidade e das chances de crescimento da nossa 
juventude, principalmente nos Municípios mais distan-
tes do Estado.

Seus campi universitários encontram-se em ci-
dades diferentes, como Campina Grande ou João 
Pessoa, nossa Capital, e também em Monteiro, Ara-
runa, Patos, Catolé do Rocha e em todas as regiões 
geográficas do Estado.

A minha preocupação em relação à UEPB vem 
de uma atitude que tem sido tomada pelo atual Go-
vernador do Estado desde o ano passado. Foi dada 
autonomia à universidade através da Lei nº 7.643, de 
6 de agosto de 2004. Essa lei não só garante a total 
autonomia financeira e orçamentária da universidade 
estadual como também, em seus artigos, determina 
que nunca o repasse de um ano seja inferior ao do ano 
anterior. Essa lei criou os instrumentos necessários 
para que a universidade pudesse pensar num plano 
de expansão e de consolidação dos seus mais diver-
sos campi espalhados pelo Estado inteiro.

O atual Governador não só desrespeitou essa 
lei ao reduzir em valores nominais e em percentuais 
os repasses para a universidade, mas também che-
gou ao ponto de fazer com que as contas da univer-
sidade, que sempre foram geridas diretamente pelos 
seus gestores, passassem a estar vinculadas à conta 
única do Estado.

A quebra da autonomia da UEPB é um grave gol-
pe a todos os projetos de desenvolvimento do nosso 
Estado. A manifestação de toda a comunidade acadê-
mica espalhada pelo Estado é veemente. E nós preci-
samos fazer esse registro para que eles não se sintam 
sós e saibam que estaremos juntos. A classe política 
paraibana pensa no futuro do nosso Estado e tem a 
consciência de que investimento em educação não é 
gasto, como diz o Governador atual, e sabe que cada 
real que é investido na implantação de um novo curso 

não só tem uma relação direta com o desenvolvimen-
to da cidade que é beneficiada, mas faz com que os 
nossos jovens tenham um novo alento, uma possibi-
lidade de ter acesso à universidade, de ter ascensão 
social, inclusive garantida pelo sistema de cotas, que 
funciona efetivamente, beneficiando não só os alunos 
oriundos de escolas públicas, mas as minorias étnicas.

Então, Sr. Presidente, quero fazer este registro e 
prestar minha solidariedade a todos que estão se irma-
nando na chamada caravana da autonomia, que vem 
percorrendo todo o Estado da Paraíba, nas cidades em 
que se encontram os campi da UEPB. Essa luta é de 
todos nós que queremos ver uma Paraíba grande, uma 
Paraíba desenvolvida para a nossa juventude, com a 
valorização da educação e olhando para frente, não 
fazendo o que o atual Governador fez. Ele foi o maior 
estelionatário eleitoral que a Paraíba já viu. Ao prometer 
realizar um governo voltado para o desenvolvimento, 
voltado para o futuro do nosso povo, criou esperança 
em corações e mentes e agora virou as costas para a 
nossa juventude, para o nosso futuro, fechando escolas 
de ensino médio, como vem realizando – 180 escolas 
fechadas – e golpeando terrivelmente uma das insti-
tuições mais importantes para o crescimento do nosso 
Estado, que é a Universidade Estadual.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE

 O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Tem V.Exa. 
a palavra, por 1 minuto.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no 
momento em que V.Exa. passa para o Grande Expe-
diente, eu gostaria que V.Exa. acolhesse como lido 
pronunciamento em que me reporto à recente decisão 
do Supremo Tribunal Federal relativamente à aplicação 
da Lei da Ficha Limpa em nosso País.

Como se trata tema importante, eu entendi abor-
dá-lo desta tribuna.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a recente 
decisão do Supremo Tribunal Federal relativamente à 
aplicação da Lei da Ficha Limpa em nosso País há sus-
citado expectativa nos círculos políticos, num esforço 
de reajustar as chapas municipais aos ditames da le-
gislação, o que levará muitos postulantes a afastarem-
-se da contenda, por implicações éticas insuperáveis.
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Ao retornar do meu Estado, recolhi a enorme 
repercussão ali obtida pelo decisório, que elimina, de 
pronto, muitos dos que aspiravam alçar-se ao cargo 
de Prefeito e Vice-Prefeito e de Vereador em nossas 
184 cidades.

O desembargador Ademar Mendes Bezerra, ma-
gistrado integérrimo, presidirá o pleito à frente da Corte 
Eleitoral cearense, composta pela desembargadora Ira-
cema do Vale e por outros juízes de postura exemplar, 
aptos a observar os preceitos decorrentes da exequi-
bilidade dos novos cânones na renhida competição a 
travar-se no mês de outubro vindouro.

O Tribunal Superior Eleitoral, composto por ma-
gistrados competentes, sob a chefia do íntegro Ministro 
Ricardo Lewandowski, desincumbir-se-á da nobilitante 
tarefa, fazendo-o de forma a que sejam inflexivelmente 
cumpridas as diretrizes da lei em vigor.

Ressalte-se que a sociedade, através de órgãos 
destacados, como a tradicional OAB e a Conferência 
dos Bispos do Brasil, manteve-se indormida no acom-
panhamento da exata exegese daquele diploma legal, 
já definitivamente assentada pela Corte Suprema.

O País viverá nova e auspiciosa fase de evolu-
ção política, da qual nos tornaremos participes, no 
exercício de liderança que o eleitorado nos conferiu 
soberanamente.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Dando 
início ao Grande Expediente, concedo a palavra ao 
Deputado Romário, do PSB do Rio de Janeiro. S.Exa. 
dispõe de até 25 minutos.

O SR. ROMÁRIO (Bloco/PSB – RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Boa tarde, Sr. Presidente, no-
bres colegas.

Neste meu primeiro pronunciamento de 2012, eu 
gostaria, antes de mais nada, de agradecer. Agradecer 
a Papai do Céu, à minha família, aos meus amigos e, 
claro, aos quase 150 mil eleitores que me colocaram 
nesta Casa.

Gostaria de agradecer também ao meu partido, 
o PSB, aos meus colegas de bancada e de outros 
partidos e aos Líderes, tanto da Situação como da 
Oposição, que me deram muito apoio no primeiro ano 
de mandato.

Também não poderia deixar de agradecer aos 
Presidentes da Câmara e do Senado a força que deles 
recebi. Sou muito grato aos Senadores que me ajuda-
ram, como também aos Ministros com os quais pude 
ter contato, direta ou indiretamente.

Tenho certeza de que agora vou precisar de 
mais apoio ainda dos meus companheiros de partido, 
de outros Parlamentares e de políticos atuantes em 
diferentes esferas.

Agradeço ao Wester e a todo o pessoal dos meus 
gabinetes do Rio e de Brasília. Não poderia deixar de 
mencionar a Magda e toda a Liderança do PSB, pois, 
com certeza, sem essas pessoas eu não teria tido um 
ano tão positivo.

Eu entrei para a política com três bandeiras, três 
temas bem definidos, que hoje são quatro: a defesa 
dos direitos das pessoas com deficiência, a defesa 
dos portadores de doenças raras, o combate às dro-
gas e a fiscalização dos preparativos para a Copa do 
Mundo de 2014.

Fico feliz em saber que nada me tirou do meu 
foco, e, com muita fé, nada vai me tirar. Fico feliz tam-
bém em ver que consegui, nesse início de caminhada, 
resultados importantes e muito positivos.

Assumi a Vice-Presidência da Comissão de Turis-
mo e Desporto, a Vice-Presidência da Frente Parlamen-
tar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
a Diretoria de Assuntos Esportivos e Acessibilidade da 
Frente Parlamentar da Atividade Física e fui suplente 
na Comissão de Educação e Cultura e na Comissão 
de Legislação Participativa.

Como Vice-Presidente da Comissão de Turismo e 
Desporto, participei de todos os fóruns realizados nas 
cidades-sede, sempre acompanhando de perto o que 
estava sendo feito, principalmente, como era o caso 
na maioria das cidades brasileiras, o que não estava 
sendo feito, ou era feito com muito atraso.

Tive a alegria de ser reconhecido como um dos 
quatro Parlamentares mais assíduos nas sessões deli-
berativas. Fiquei também muito contente por conseguir, 
com o apoio do Deputado André Figueiredo, incluir na 
Medida Provisória nº 529 duas emendas que garan-
tem benefícios para as pessoas com deficiência, uma 
antiga reivindicação desse segmento.

Uma delas garante que a pessoa com deficiência 
contratada como aprendiz acumule salário e Benefício 
de Prestação Continuada, o chamado BPC, por até 2 
anos. O BPC tem o valor de um salário mínimo. Ele é 
concedido a idosos e pessoas com deficiência que não 
exercem atividade remunerada e têm renda familiar de 
até um quarto de salário mínimo por pessoa. O artigo 
também garante que, se o beneficiado for efetivado 
no trabalho, o Benefício será suspenso e não mais 
cancelado, como ocorria antes. Caso deixe o empre-
go, a pessoa com deficiência poderá voltar a receber 
o benefício sem necessidade de nova perícia. É uma 
mudança importante, que deverá incentivar a entrada 
dessas pessoas no mercado de trabalho.

O outro artigo que incluímos na medida provisória 
assegura que as pessoas com deficiência mental ou 
intelectual sejam consideradas dependentes de contri-
buinte para fins de recebimento de pensão por morte 
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ou invalidez, independente da idade. Com a alteração 
que nós fizemos, também terá direito ao benefício o 
filho “que tenha deficiência intelectual ou mental que 
o torne absoluta ou relativamente incapaz”, de acordo 
com a Justiça. 

Muitos disseram que esse foi mais um golaço do 
Romário e, com certeza, senti um gosto muito especial.

Em relação a esse tema, tenho também lutado 
para que Governadores e Prefeitos tratem com a de-
vida consideração as APAEs, os Institutos Pestallozi e 
todas as instituições que apoiam pessoas com defici-
ência. Essas instituições dependem muito, para con-
tinuar existindo e fazendo seu trabalho, de repasses 
de recursos previstos em lei.

Sr. Presidente, quem acompanha o meu traba-
lho tem visto o meu empenho na fiscalização dos pre-
parativos para a Copa das Confederações de 2013 e 
para a Copa do Mundo de 2014. Sou um apaixonado 
pelo futebol e devo muito a esse esporte. Em 1994, 
tive a oportunidade, como jogador, de ajudar o Brasil 
a conquistar o tetracampeonato, que, eu sei, trouxe 
muita alegria ao povo brasileiro. Portanto, eu não se-
ria jamais um inimigo da Copa do Mundo, muito me-
nos de uma Copa realizada no Brasil! Pelo contrário, 
quero que o Brasil realize uma Copa extraordinária, e, 
como torcedor, espero que a nossa Seleção conquiste 
o hexacampeonato.

Mas eu não posso, como Deputado, como brasi-
leiro, permitir que esse evento seja realizado de forma 
escusa, desonesta, desrespeitosa. Não posso deixar 
de questionar obras com indícios de superfaturamen-
to, ou seja, com desperdício de dinheiro público, pois 
sei que esse dinheiro, que é nosso, vai fazer falta lá 
na frente, na saúde, na educação, nos transportes, na 
segurança e na acessibilidade e outras coisas mais.

O Tribunal de Contas da União hoje considera 
que – como, aliás, eu já suspeitava – quatro das 12 
arenas esportivas irão virar elefantes brancos. Acho 
que uma ou duas outras ainda poderão engrossar 
essa lista. Espero que não, mas parece que é isso o 
que teremos como legado da Copa do Mundo no que 
diz respeito aos estádios.

Infelizmente, se não mudarem a mentalidade, se 
não mudarem os procedimentos, também não teremos 
a mobilidade urbana, que era um dos principais legados 
previstos, ao lado dos aeroportos e dos estádios. Pelo 
que sei, apenas o Rio de Janeiro deu início às obras 
previstas para melhorar a circulação urbana, inclusive 
modernizando os transportes públicos. O Programa 
Mobilidade Urbana, do Governo Federal, teve seus 
recursos contingenciados e ficou praticamente para-
do no ano passado: do montante de 650 milhões de 
reais previstos para 2011, quase nada foi executado!

Além disso, no que se refere às arenas esporti-
vas, eu considero um absurdo que se gaste mais de 1 
bilhão de reais para descaracterizar um estádio como o 
Maracanã, com toda a sua importância e a sua história.

Não posso também permitir, Sr. Presidente, que 
esses preparativos sejam feitos atropelando os direitos 
das pessoas. Por isso, eu vim a público denunciar o 
modo como estavam sendo feitas algumas desapro-
priações para dar lugar às obras da Copa. Eu sou um 
Deputado que veio da favela, e sei que o legado da 
Copa do Mundo não pode ser, de maneira alguma, o 
aumento da favelização das cidades brasileiras.

Não posso permitir... aliás, esta Casa não pode 
admitir que a Lei Geral da Copa passe por cima da 
soberania brasileira para atender aos interesses da 
FIFA e das suas parceiras. Nossas leis não podem 
ser alteradas para dar satisfação a dirigentes de fe-
derações, de confederações ou de empresas ligadas 
a esses eventos.

Não podemos atropelar, por causa de um evento, 
seja ele qual for, o Código de Defesa do Consumidor, 
o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Torcedor e o novo 
Estatuto da Juventude, que já passou por esta Casa e 
com certeza será aprovado pelo Senado. Muito menos 
podemos escutar calados declarações descabidas, 
como aquelas de um funcionário da FIFA cujo nome 
prefiro nem citar.

Temos de estar vigilantes para garantir que esses 
grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo, 
a Copa das Confederações, as Olimpíadas e as Pa-
raolimpíadas, sejam realizados em estrito respeito à 
legislação vigente e deixem um legado para o nosso 
povo. Penso que isso é nossa obrigação.

Por isso, com o apoio da Frente Parlamentar de 
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência – CONADE, lutei para que fosse garantida a 
acessibilidade nos estádios da Copa. E fiquei satisfei-
to por termos conseguido o compromisso da CBF de 
destinar 32 mil ingressos para pessoas com deficiên-
cia de baixa renda. Acho que essa é uma sinalização 
importante.

Com o apoio do meu partido, o PSB, e da nossa 
Liderança aqui na Casa, conduzi no ano passado a 
realização de um seminário no Dia Nacional da Sín-
drome de Down, e acho que dessa forma contribuí 
para disseminar conhecimento sobre o tema, além 
de chamar atenção para as dificuldades enfrentadas 
pelas pessoas com Down, principalmente as de baixa 
renda. São problemas como a dificuldade de acesso 
a tratamento adequado, a carência de hospitais e de 
escolas preparadas para recebê-las, além da discri-
minação no mercado de trabalho.
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Realizamos também, na semana passada, um 
seminário para marcar o Dia Mundial das Doenças 
Raras, que contou com a presença de especialistas, 
do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e de cole-
gas Parlamentares como minha amiga Mara Gabrilli, 
o Senador Eduardo Suplicy e muitos outros. Um dos 
objetivos do evento foi promover a conscientização do 
Poder Legislativo e da sociedade como um todo em 
relação a esse problema que muitos ainda ignoram.

Estima-se, Sr. Presidente, nobres colegas, que 
cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo 
tenham algum tipo de doença rara e que no Brasil se-
jam aproximadamente 13 milhões. É um número que 
pode parecer pequeno, comparado ao tamanho da 
nossa população, mas que representa um sofrimento 
imenso para muitas famílias. Isso porque ainda falta 
conhecimento sobre essas doenças, mesmo entre 
os médicos, e o acesso a diagnóstico e tratamento 
adequados ainda é muito difícil. A maior parte dessas 
doenças é de origem genética, por isso precisamos 
cobrar do Poder Executivo que a Política Nacional de 
Atenção Integral em Genética Clínica, criada pelo Mi-
nistério da Saúde em 2009, através da Portaria nº 81, 
finalmente saia do papel e melhore o atendimento pelo 
SUS aos portadores de doença rara.

Pai de seis filhos, Deputado, cidadão, eu tenho 
acompanhado com preocupação o crescimento do fla-
gelo da dependência das drogas e os tristes registros 
da violência relacionada ao tráfico. Tenho visto, como 
todo mundo, a disseminação do crack entre as cama-
das mais pobres e para além delas, atravessando as 
barreiras sociais, geralmente tão difíceis de atravessar, 
em nosso País.

Em vista da gravidade dessa situação, é com 
satisfação que eu tenho atendido a convites para dar 
o meu depoimento em várias regiões do País, com-
partilhando com os jovens a minha experiência como 
jogador de futebol e mostrando a importância que o 
esporte teve na minha vida, inclusive por me mostrar 
um caminho de vitórias e conquistas, muito diferente 
do caminho de sofrimento, desespero e morte que é 
o da dependência química.

Estive, ao todo, em 18 Estados, em alguns mais de 
uma vez. E me coloquei à disposição dos seis Governa-
dores do meu partido, além dos Ministros da Saúde, da 
Justiça e do Esporte, para que utilizem minha imagem 
em campanhas de conscientização contra as drogas.

Nós, Parlamentares, nós, sociedade, precisamos 
discutir mais, e com maior profundidade, o problema das 
drogas. Além de aperfeiçoar a legislação, precisamos 
reconhecer que os órgãos públicos ainda carecem de 
estrutura para ser um espaço de proteção do usuário, 

de reinserção dele na sociedade e também de quali-
ficação para o trabalho.

O Sr. Henrique Eduardo Alves – Deputado 
Romário...

O SR. ROMÁRIO – Pois não.
O Sr. Henrique Eduardo Alves – Permita-me 

um aparte para expressar, com muita franqueza, em 
nome do meu partido, o PMDB, e da minha bancada, 
a grande surpresa que para todos nós se constituiu a 
presença de V.Exa. nesta Casa. Ídolo nacional, joga-
dor que fazia com que o País tivesse tantas alegrias 
e tantas emoções no campo estritamente profissional 
da arte futebolística, V.Exa. de repente se aventura 
na carreira política, difícil e complicada, que conhecia 
apenas a distância, chega aqui e no seu primeiro ano 
se revela um homem também sensível na arte de fa-
zer política. Então, é com muita honra que, como Líder 
da bancada do PMDB, quero expressar a V.Exa., aos 
seus eleitores, ao seu Estado parabéns pelo Deputado 
consciente, profundamente amadurecido, sério, cuida-
doso dos temas que trata. Parabenizo o Rio de Janeiro 
pela representação de V.Exa. nesta Casa. Parabéns, 
Deputado Romário!

O SR. ROMÁRIO – Muito obrigado.
O Sr. Domingos Neto – Conceda-me um aparte, 

Deputado Romário?
O SR. ROMÁRIO – Por favor.
O Sr. Domingos Neto – Eu gostaria também, 

neste momento, de manifestar a alegria que tenho 
de poder assistir ao pronunciamento de V.Exa., De-
putado companheiro e amigo. Tive a oportunidade de 
acompanhar o seu trabalho na Comissão de Turismo 
e Desporto, durante os fóruns legislativos da Copa do 
Mundo de 2014, em que todo o País esteve bravamen-
te lutando para que fossem garantidas as obras que 
deixarão um legado para a nossa população, assim 
como o seu trabalho nesta Casa na defesa das pes-
soas com deficiência. Não só eu, como todos os seus 
colegas de Câmara e do seu partido, o PSB, estamos 
muito felizes de ver que aquele que nos orgulhou nos 
campos hoje orgulha o nosso País na Câmara dos 
Deputados. Parabéns pelo seu trabalho!

O SR. ROMÁRIO – Obrigado, Deputado Domin-
gos Neto.

O Sr. Luiz Noé – Companheiro Romário, 1 minuto, 
para um aparte. Quero parabenizá-lo pelo seu trabalho. 
A inteligência, a rapidez e a perspicácia que demons-
trava em campo V.Exa. está conseguindo também re-
velar nesse outro campo, o da política. Acredito que, 
no primeiro ano de mandato, V.Exa. tenha enfrentado 
no início a discriminação: “Será que tem condições de 
participar de um debate, de fazer encaminhamentos?” 
Passado 1 ano, V.Exa. provou para os críticos e talvez 
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para si mesmo que tem muita condição. A habilidade 
com que superou os desafios no campo e na vida, 
desde criança, também está tendo para colocar seus 
projetos em prática, com o auxílio e a cooperação de 
todos. Parabéns ao Romário político que sempre foi 
como homem, mas que agora disputa ideias no Con-
gresso Nacional.

O SR. ROMÁRIO – Caro colega Manoel Junior, 
por favor.

O Sr. Manoel Junior – Deputado Romário, que-
ro fazer um aparte a V.Exa. na condição de colega e 
de seu admirador na sua profissão original, que era a 
de encantar nos gramados o nosso povo, defenden-
do os clubes que defendeu – eu sou flamenguista e 
assisti muitas vezes, no campo, a V.Exa. fazer a ale-
gria da nossa torcida e também do povo brasileiro. 
Desta feita, V.Exa. brilha num gramado diferente, num 
gramado representativo das ideias populares, e traz 
aqui, e aprofunda, não só o tema da preparação des-
te Brasil continente para dias melhores, daqueles que 
vão substituí-lo no ataque da Seleção, mas também 
daqueles que jogam nos campos de pelada, daque-
les que futuramente, com certeza, irão fazer aquilo 
que V.Exa. já conseguiu fazer, atrair multidões e nos 
orgulhar fazendo gol no plenário desta Casa, que é a 
Casa do povo brasileiro. Parabéns a V.Exa.

O SR. ROMÁRIO – Muito obrigado.
Por favor, Deputado Garotinho.
O Sr. Anthony Garotinho – Deputado Romário, 

eu gostaria de cumprimenta-lo, sem repetir o que já foi 
dito aqui em relação à sua luta pessoal, a luta de um 
garoto que se esforçou para chegar ao topo da carrei-
ra no futebol e, depois, chegar a esta Casa até com 
certo preconceito da mídia no que se refere à possibi-
lidade de seu desempenho. Não quero voltar a esses 
assuntos que já foram tratados pelos nossos colegas. 
V.Exa. realmente tem demonstrado ser um excelente 
Parlamentar, o que, para mim, não constituiu novidade. 
Em minha vida, sempre aposto e apostei nas pessoas 
que lutam para vencer. V.Exa. é um vencedor. Eu quero 
parabenizá-lo pela sua atuação firme na investigação 
à CBF. Quando V.Exa. chegou aqui, foi logo tachado 
de integrante da bancada da bola, mas não da ban-
cada da bola para defender o esporte: da bancada da 
bola para defender o capo do futebol brasileiro, o Sr. 
Ricardo Teixeira. V.Exa. integrou, com a sua assina-
tura, a propositura que apresentei para a criação da 
CPI da CBF, e não a retirou, manteve a palavra, deu 
entrevistas, e apoiou, mostrando ser uma pessoa que 
tem autoridade moral para enfrentar os poderosos do 
futebol brasileiro. Então, deixo aqui o meu reconheci-
mento à sua postura. V.Exa. não é da bancada da bola. 
É da bancada do povo brasileiro, que ama o futebol e 

quer que o futebol seja um negócio do povo, e não de 
alguns. Parabéns!

O SR. ROMÁRIO – Muito obrigado.
O Sr. Esperidião Amin – Deputado Romário, 

V.Exa. me permite?
O SR. ROMÁRIO – Por favor.
O Sr. Esperidião Amin – Eu acho muito curioso. 

Sou o terceiro flamenguista da fila, porque o Deputa-
do Garotinho não mencionou a circunstância de que 
também é flamenguista.

O SR. ROMÁRIO – É importante isso. (Risos.)
O Sr. Anthony Garotinho – V.Exa. está de pro-

vocação. Sabe que sou flamenguista.
O Sr. Esperidião Amin – Mas eu sou o tercei-

ro – V.Exa. foi o segundo; só não declarou – a perfi-
lar no reconhecimento à sua capacidade de exercer 
uma missão bem mais difícil do que a de finalizar no 
futebol, porque, na Câmara, como V.Exa. já percebeu 
e comentou, é difícil ver o fim do trabalho. Mas não 
tenho dúvida de que esse seu pronunciamento vem 
ao encontro do sentimento nacional de não aceitar in-
gerências desrespeitosas em nossas questões inter-
nas. Ao mesmo tempo, registro com muita satisfação 
o grande sucesso que V.Exa. fez em Santa Catarina, 
no mês de fevereiro, quando distinguiu os melhores 
eventos, entre eles a Feijoada do Cacau.

O SR. ROMÁRIO – Obrigado, Deputado.
O Sr. Severino Ninho – Deputado Romário, vou 

ser rápido. Mais um rubro-negro, só que do Sport Club 
do Recife. Sou do PSB, como V.Exa., e quero cumpri-
mentá-lo pela posição firme em defesa da legislação 
brasileira, não permitindo que um evento venha mudar 
o que deve ser permanente. Como homem do futebol, 
V.Exa. poderia defender todas as mudanças, mas, não! 
V.Exa. demonstra maturidade, seriedade e compro-
misso com o nosso País e com o povo brasileiro. Eu o 
parabenizo pelo seu discurso e pela participação no 
seminário que tratou das doenças raras. Muito obriga-
do pela concessão do aparte.

O SR. ROMÁRIO – Muito obrigado, nobre colega.
O Sr. Valadares Filho – Deputado Romário...
O SR. ROMÁRIO – Por favor, Deputado.
O Sr. Valadares Filho – Deputado Romário, quero 

cumprimentar V.Exa. e dizer que esta Casa, sem dú-
vida, sente-se orgulhosa pelo trabalho que fez neste 
primeiro ano no Parlamento brasileiro. Também tenho 
orgulho de ser seu companheiro de partido, de ser seu 
amigo pessoal e por V.Exa. alcançar na política o mes-
mo sucesso que obteve no futebol, sendo um Deputado 
operoso, trabalhador, que enfrenta os debates, como 
é da sua personalidade. Está de parabéns V.Exa. pelo 
grande Deputado Federal que é, representando o Rio 
de Janeiro e o Brasil! Muito obrigado.
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O SR. HUGO NAPOLEÃO – Permita-me V.Exa. 
um aparte?

O SR. ROMÁRIO – Por favor.
O Sr. Hugo Napoleão – Deputado Romário, re-

ceba de um representante do Piauí, seu vizinho de 
gabinete, a admiração pelo seu trabalho, sério e pro-
fundo. Já tive oportunidade de verificar intervenções 
de V.Exa. nas Comissões da Casa. Já tive a oportuni-
dade, no 6º Comando da Aeronáutica, de verificar as 
brilhantes participações de V.Exa. em temas dos mais 
difíceis, a questão dos radares no Brasil. Então, o De-
putado Romário também tem de ser olhado sob esse 
outro ângulo: ele é notável, aquele que todos admira-
mos nos campos de futebol, sim – sou um vascaíno 
quase doente –, mas não se trata só disso: trata-se 
de um homem que está pautando corretamente a sua 
vida e dando exemplo na Câmara dos Deputados. E 
fala um Deputado que chegou a esta Casa em 1975, 
que tem alguma vivência e, portanto, pode opinar, mo-
déstia à parte. Quero registrar os meus cumprimentos 
pela sua elevada ação, praticamente, de estadista. Era 
o que tinha a dizer.

O SR. ROMÁRIO – Muito obrigado, Excelência.
Continuo, Sr. Presidente.
E reconhecer também que o debate sobre esse 

tema – drogas – tem carecido, e muito, de informação 
especializada, consistente, livre de preconceitos, que 
contribua de fato para a busca de opções, para o com-
bate eficiente das redes criminosas e o fortalecimento 
das instituições de apoio e recuperação do usuário.

Quero também mencionar que estive com o en-
tão Ministro da Defesa, Nelson Jobim, e com alguns 
militares do alto escalão do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica para fechar parceria muito importante 
voltada para crianças e adolescentes de baixa ren-
da. Trata-se do Projeto Forças no Esporte, no qual 
ingressarão, este ano, de 5 a 15 mil jovens. O know-
-how que adquiri com o Projeto Romarinho, em que 
tive a oportunidade de trabalhar com 3 mil crianças, 
será, com prazer, repassado à Marinha, ao Exército 
e à Aeronáutica.

Sr. Presidente, este meu primeiro ano como De-
putado Federal trouxe-me alguns aborrecimentos, 
mas, com certeza, muita satisfação. Fiz novas ami-
zades, apaixonei-me por uma nova cidade e percebi 
que posso fazer a diferença com o mandato que me 
foi conferido. Fico honrado e feliz por ter sido escolhido 
pelo Congresso em Foco o sexto melhor Deputado; o 
melhor político do ano pela Revista Alfa; e pelo jornal 
O Globo o terceiro Deputado Federal mais atuante.

Sei que ainda tenho muito a aprender, mas acho 
que posso dizer que esse começo não foi tão mau.

Peço licença para fazer uma referência ao Dia 
Internacional da Mulher. A minha vida é muito mar-
cada pela presença da mulher, a começar, claro, pela 
minha querida mãe, Dona Lita, e pela minha segunda 
mãe, Tia Nelza; chega às minhas filhas Moniquinha, 
Dadá, Bellinha e ao meu anjinho Ivy, passa pelas mi-
nhas ex-companheiras Mônica e Danielle e, especial-
mente, pela Isabella, que me deu um anjinho, a Ivy, 
que me fez ver a vida diferente e de forma muito mais 
humana. Considero-me hoje um homem muito melhor.

Sou um profundo admirador da mulher, e, por 
isso, vejo, com alegria, o aumento da participação 
feminina em todos os setores. Tenho certeza, minha 
querida Líder Sandra Rosado, de que, num futuro não 
muito distante, o número de Deputadas neste plená-
rio será proporcional à importância das mulheres na 
vida brasileira.

Termino, Sr. Presidente, dirigindo-me novamente 
aos milhares de eleitores e eleitoras que me honra-
ram com o seu voto, para dizer que sou muito grato a 
todos. Fico contente de ouvir gente dizendo que não 
votou em mim, mas que votará na próxima eleição, e 
gente que votou em mim dizendo que repetirá o voto.

Quero dizer que continuo sendo o mesmo Ro-
mário, focado nos mesmos objetivos que me levaram 
a percorrer o Estado do Rio de Janeiro, debaixo de 
chuva e debaixo de sol, muitas vezes ao raiar do dia, 
em busca de apoio para chegar a esta Casa.

Eu tenho o meu jeito de ser, que não agrada a 
todo o mundo – até porque nunca me preocupei com 
isso –, mas não tenho medo de trabalho, nem de cara 
feia, e sempre honrei as coisas que disse e os meus 
compromissos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado ao Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Romário, o 
Sr. Marçal Filho, § 2° do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Se-
cretário.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Marcelo Castro.

O SR. MARCELO CASTRO (PMDB – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Presidente Marco Maia pretende 
instalar uma comissão paritária, composta por cinco 
membros de Estados produtores petróleo e cinco de 
Estados não produtores, para a qual tive a honra de 
ser indicado pelo PMDB, e mais um Relator, supos-
tamente neutro, do Estado de São Paulo, o Deputado 
Carlos Zarattini. 
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Trata-se de um esforço de S.Exa. para chegarmos 
a um entendimento quanto à redivisão democrática 
dos royalties do petróleo, essa extraordinária riqueza 
com que o Brasil passou a contar. Dentro em breve, 
se as previsões se concretizarem, seremos o sexto 
maior produtor de petróleo do mundo. E naturalmente 
essa riqueza não pode ficar tão mal distribuída como 
hoje, concentrada num único Estado, em detrimento 
de todos os brasileiros.

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

uma breve intervenção, tem V.Exa. a palavra pela ordem.
O SR. MANOEL JUNIOR (PMDB – PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
anunciar ao povo brasileiro, falando ao microfone do 
plenário desta Casa, que ontem a Paraíba recebeu um 
dos seus filhos ilustres, colega nosso, Deputado Fede-
ral por Campina Grande, pela Paraíba e hoje Deputa-
do do Brasil, o Ministro de Estado Aguinaldo Velloso 
Borges Ribeiro, nosso companheiro Aguinaldinho, hoje 
ocupando essa Pasta – Deputado Marcelo Castro – 
extremamente importante, com temas fundamentais 
para este País, como habitação popular, mobilidade 
urbana, saneamento básico e trânsito.

Tivemos não só em Campina Grande, mas em 
João Pessoa atividades de visita a obras, e coletivas 
foram concedidas pelo Sr. Ministro das Cidades, Agui-
naldo Velloso.

Quero aqui dizer a todo o povo brasileiro que nos 
orgulha bastante ter um companheiro, colega, Minis-
tro, representando a Paraíba e o Nordeste brasileiro 
naquele Ministério.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. CARLOS ALBERTO – Sr. Presidente, 

peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, tem V.Exa. a palavra.
O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus 
caros Deputados e Deputadas, no dia 1º de março, a 
minha cidade, o Rio de Janeiro, completou 447 anos 
de fundação.

Alguns companheiros Deputados do Rio de Ja-
neiro fizeram alusão a essa data tão significativa, e 
um deles registrou as transformações por que está 
passando a cidade do Rio de Janeiro em virtude do 
importantíssimo trabalho que o Prefeito Eduardo Paes 
vem desenvolvendo, a exemplo da TRANSOESTE, do 
Porto Maravilha, da TRANSCARIOCA, do Programa de 
Recuperação Ambiental da Bacia de Jacarepaguá, do 
Programa Bairro Maravilha, das Clínicas de Família, 

das UPPs, do Programa Asfalto Liso, do Projeto Minha 
Casa, Minha Vida, do Projeto Morar Carioca.

Sr. Presidente, quero dar como lido este meu 
pronunciamento e solicitar que seja divulgado pelos 
meios de comunicação da Casa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sou ca-
rioca, nascido no Bairro de Botafogo, e, no momento 
em que a cidade do Rio de Janeiro completa 447 anos, 
posso dizer que tenho razões para comemorar.

Sem paixões, nem motivações políticas, como 
cidadão, venho acompanhando as transformações – 
para melhor – que o Rio vem sofrendo desde 2009, 
com a atual administração municipal.

Tive oportunidade de visitar as obras da TRAN-
SOESTE, corredor expresso de 56 quilômetros que vai 
ligar o Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, a Campo 
Grande e Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade. Inicia-
da em julho de 2010, a obra vai reduzir pela metade o 
tempo médio de viagem entre esses bairros. O inves-
timento é de cerca de 800 milhões de reais. As obras 
deverão ser finalizadas em junho de 2012.

Venho acompanhando as obras do projeto Porto 
Maravilha, que deverá revitalizar a belíssima e histó-
rica região portuária da cidade, transformando-a em 
um polo de turismo, entretenimento e negócios. Os 
investimentos serão da ordem de 8 bilhões de reais, 
utilizando-se a fórmula inteligente das PPPs – Parce-
rias Públicas Privadas, mediante a qual a Prefeitura 
aportará somente 350 milhões, com a recuperação 
de patrimônios culturais, pavimentação, calçamento, 
drenagem e iluminação pública em seis bairros: Gam-
boa, Santo Cristo, Saúde e trechos de São Cristóvão, 
Centro e Cidade Nova, com área de 5 milhões de me-
tros quadrados.

Outra obra estruturante de fundamental impor-
tância é a TRANSCARIOCA, que ligará a Barra da 
Tijuca ao Aeroporto Internacional e à Penha. Com 39 
quilômetros de extensão, reduzirá em mais de 60% o 
tempo gasto no trajeto entre os dois bairros. O investi-
mento total nas obras será de 1 bilhão e 300 milhões, 
financiado pelo Governo Federal.

A TRANSOLÍMPICA, com aproximadamente 23 
quilômetros de extensão, ligará os Bairros do Recreio 
dos Bandeirantes e Deodoro, passando pela Barra da 
Tijuca, Jacarepaguá, Curicica, Taquara, Jardim Sulacap, 
e Magalhães Bastos. Essa obra vai ampliar a Avenida 
Salvador Allende, por onde passam 59 mil veículos por 
dia, dos atuais 30 metros para 80 metros de largura e 
10 faixas, cinco por sentido. As faixas centrais serão 
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reservadas ao sistema de transporte por ônibus arti-
culados, denominados BRTs.

A Prefeitura do Rio está investindo 340 milhões de 
reais no Programa de Recuperação Ambiental da Bacia 
de Jacarepaguá, o que beneficiará 350 mil moradores. 
Com recursos da União e do Município, a intervenção 
tem como objetivo o controle das enchentes urbanas 
e a melhoria das condições ambientais da região.

A Zona Norte, há longos anos abandonada, vem 
sendo recuperada com o Programa Bairro Maravilha. 
Suas vias estão sendo asfaltadas, suas redes de esco-
amento de águas recuperadas para evitar alagamentos, 
o que beneficiará os Bairros de Realengo, Magalhães 
Bastos, Jardim Guaratiba, Santa Cruz, Inhoaiba, Tu-
riaçu, Quintino, Cascadura, Cavalcanti, Engenheiro 
Leal, Barros Filho Costa Barros, Lucas, entre outros. 
Cerca de 170 milhões de reais estão sendo investidos 
em mais de 300 vias da cidade.

Na área de saúde, é importante ressaltar as Clí-
nicas de Família, nas quais é possível realizar exames 
laboratoriais, de raio x e ultrassom, além de consultas 
e outros procedimentos. As Clínicas de Família – tive 
oportunidade de visitá-las anonimamente – exercem 
um papel preventivo, com profissionais médicos, agen-
tes comunitários de saúde, dentistas, técnicos de saú-
de bucal, agentes de vigilância em saúde e agentes 
de defesa civil, os quais acompanham pacientes com 
problemas crônicos, como hipertensão e diabetes. 
Esse acompanhamento diminui a evolução de certos 
quadros para doenças mais graves que, quando não 
tratadas adequadamente, podem resultar em infartos, 
acidentes vasculares cerebrais, insuficiência renais, 
entre muitas outras. Trinta e cinco Clínicas de Famí-
lia e 10 Unidades de Pronto Atendimento – UPAs, no 
Programa de Saúde da Família, vêm beneficiando 1 
milhão e 300 mil habitantes, ou seja, mais de 20% da 
população municipal.

Na área de educação, estabeleceu-se o fim da 
aprovação automática e foi criado o Programa Escola 
do Amanhã, que oferece horário integral em mais de 
150 escolas, em locais que vivem situações de vio-
lência, ou recém-pacificados, como o Complexo do 
Alemão, Cidade de Deus, entre outros. Com aulas 
em tempo integral, as escolas trabalham o conceito 
de bairro educador, com diversas oficinas culturais e 
esportivas, descobrindo potenciais e envolvendo as 
comunidades do entorno.

Com o objetivo de dobrar a oferta de vagas em 
creches públicas e conveniadas, a Prefeitura criou o 
Espaço de Desenvolvimento Infantil – EDI, novo mode-
lo de educação do Município para a primeira infância.

Nesse novo modelo, que coloca a creche e a pré-
-escola num mesmo ambiente, as crianças são estimu-

ladas a desenvolver, desde pequenas, a aprendizagem 
através da convivência com os livros e matérias peda-
gógicos apropriados, além de contarem com educa-
dores mais preparados. Cada sala de atividades conta 
com um professor de Educação Infantil. Para tanto, a 
Prefeitura contratou, mediante concurso, 1.500 profes-
sores. Já foram inaugurados 12 novos EDIs.

Na importante área habitacional, o Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida, uma parceria com o Governo 
Federal, vem oferecendo 10 mil moradias a pessoas 
de baixa renda (de zero a 3 salários mínimos), com 
prioridade aos moradores de áreas de risco. O Morar 
Carioca, programa que pretende urbanizar todas as 
favelas do Rio até 2020, já está em andamento, com 
projetos no Complexos do Alemão, na Tijuca e em 
Manguinhos. Concomitantemente, estão sendo realiza-
das obras de contenção de encostas, reflorestamento, 
implementação de iluminação pública, redes de água, 
esgoto e drenagem, além de recuperação de ruas e 
construção de áreas de lazer.

O Programa Asfalto Liso, lançado em junho de 
2010, que prevê a aplicação de 700 milhões de reais, 
vem beneficiando indistintamente as Zonas Sul, Oeste 
e Norte, um anseio dos cariocas, e muito tem contribu-
ído para a redução dos graves acidentes de trânsito. É 
de amplo reconhecimento de tantos quantos utilizam 
veículos próprios ou outros meios de transportes.

Suporte e atuação integrada com o Governo Es-
tadual na implantação e operacionalização das UPPs 
– Unidades de Polícia Pacificadora, conseguiu restituir 
às comunidades mais pobres os seus territórios, a li-
berdade, bem mais precioso ao lado da vida, e vem 
beneficiando até aqui mais de 3 milhões de cidadãos.

Esses são apenas alguns programas e projetos 
macro que vêm transformando a nossa Cidade Ma-
ravilhosa.

Tenho refletido e me perguntado: por que não 
fizeram tanto antes? A cidade, durante muitos anos 
adormecida, ao longo de 3 anos tornou-se num can-
teiro de obras. Trata-se de uma questão de vontade 
política de fazer. Uma questão de integração dos Go-
vernos Federal, Estadual e Municipal. Uma questão de 
gestão. Uma questão de gerenciamento competente e 
probo dos recursos públicos. Uma questão de respei-
to àqueles que pagam impostos e têm direito a uma 
melhor qualidade de vida, em áreas que nos dizem 
respeito diretamente, como educação, saúde, segu-
rança, transporte, habitação, saneamento, energia, 
água, entre tantas outras.

Comemoremos, pois razões concretas não nos 
faltam.

Parabéns, Rio de Janeiro.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Eleuses Paiva.

O SR. ELEUSES PAIVA (PSD – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ocupo esta 
tribuna para registrar que no próximo dia 8, quinta-feira, 
comemoraremos o Dia Mundial do Rim.

Toda a saúde mundial está focada, chamando a 
atenção para a Doença Renal Crônica.

A Sociedade Brasileira de Nefrologia, no dia de 
hoje, chama a atenção para a gravidade da situação 
brasileira, uma vez que 7,2% das pessoas com ida-
de abaixo de 40 anos já têm algum grau de déficit de 
função renal e 28% das pessoas acima de 60 anos de 
idade também estão nessa condição.

Infelizmente, ainda não temos no Brasil uma po-
lítica adequada de prevenção. O tratamento por diálise 
ou por transplante renal ainda não recebe, por parte do 
Governo Federal, um efetivo incentivo, para podermos 
tratar adequadamente as Doenças Renais Crônicas.

Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de cumpri-
mentar a Sociedade Brasileira de Nefrologia por estar 
hoje chamando a atenção da sociedade para a Doença 
Renal crônica e de afirmar que este Parlamento, com 
certeza, se posicionará favoravelmente a todo o tipo 
de investimento nessa área.

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

deço ao ilustre Deputado Ronaldo Caiado, ex-Líder 
do Democratas nesta Casa, um grande Parlamentar, 
por permitir que alguns Parlamentares fizessem uso 
da palavra por 1 minuto antes de seu pronunciamento.

Neste momento, com muita satisfação, passo 
a palavra a S.Exa. pelo prazo de 25 minutos neste 
Grande Expediente. Esta Casa deve prestar atenção a 
seu discurso, que certamente será da mais alta enver-
gadura e terá alto conteúdo. Minhas homenagens ao 
Deputado Ronaldo Caiado pelo grande mandato que 
desempenha nesta Casa, sempre sendo um Parlamen-
tar operoso, assíduo e correto, sempre em defesa dos 
mais sagrados interesses do seu Estado, Goiás, que 
se confundem também com os mais altos interesses 
do País. Minhas homenagens e boa sorte!

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Sem 
revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Sras. e 
Srs. Parlamentares. Agradeço as palavras elogiosas de 
um Parlamentar com a vivência de Inocêncio Oliveira, 
que sempre ocupou aqui uma posição de destaque 
e sempre teve credibilidade junto a todos os colegas. 
S.Exa. é um homem apaixonado pelo Parlamento e 
sempre dignificou esta Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, trago 
hoje para discussão um tema que, nesses últimos 

anos, tem sido reincidente em reuniões e congres-
sos elaborados pelas Comissões para chegarmos a 
um entendimento sobre o Código Florestal brasileiro.

Todos se lembram de que esta matéria foi votada 
na nossa Legislatura, no ano passado. O texto ficou 
conhecido como Projeto Aldo Rebelo, depois de um 
longo trabalho feito, ouvindo e visitando todos os qua-
drantes deste Brasil, promovendo audiências públicas 
e trazendo este tema para a Câmara, a fim de poder-
mos produzir um entendimento no qual pudéssemos 
mostrar ao País e ao mundo a responsabilidade que 
temos com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, com 
a segurança jurídica do cidadão do campo.

E foi assim trabalhado. Tivemos um entendimento 
e uma votação quase que por unanimidade na aprova-
ção do texto. Depois foi votada uma emenda em separa-
do, conhecida como Emenda 164, na qual destacamos 
alguns pontos fundamentais para a sobrevivência da 
agropecuária brasileira, chamada consolidação daque-
las áreas que já estão produzindo no País. Também 
demos a garantia para que os Estados possam produzir 
os seus próximos programas de regularização ambien-
tal, para garantir tranquilidade ao produtor rural para 
continuar desenvolvendo a sua atividade.

A matéria foi ao Senado, Sr. Presidente. Com todo 
o respeito, o Senado produziu um texto que mutilou 
enormemente tudo aquilo em que avançamos aqui, 
dentro de um diálogo, e depois atingimos um texto 
final, após uma votação. Eles construíram algo extre-
mamente teórico. Portanto, quero pedir a atenção de 
todos os pares: o texto elaborado pelo Senado buro-
cratiza tanto a atividade agropecuária, que ela se torna 
inviável aos pequenos e médios produtores rurais. Eles 
não têm como atender a todas as exigências embuti-
das no projeto do Código Florestal no Senado Federal.

Naquele momento, eu ainda convidei os Sena-
dores Jorge Viana e Luiz Henrique a colocarem em 
prática o texto que eles haviam relatado, que esco-
lhessem uma propriedade no Brasil com mais ou me-
nos 100 hectares, ou uma média propriedade rural, de 
uma pessoa que vive da atividade rural e realmente 
exigissem desse cidadão que implantasse e cumpris-
se todas as regras do projeto do Senado, mantendo a 
sua atividade. Ora, eles não aceitaram. É lógico, por-
que é impossível o texto do Senado ser aplicado em 
propriedade pequena e média no Brasil. O motivo é 
muito simples, Sr. Presidente: segundo o texto, além 
da burocratização, as penalizações ao setor provocam 
um caos e uma situação de tamanha intranquilidade, 
que o produtor rural será obrigado a abrir mão da sua 
propriedade. Ele vai migrar. Ele não terá como se man-
ter na agropecuária.
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É lógico que os grandes grupos, as grandes tra-
dings, sim, têm capacidade de absorver toda essa bu-
rocratização. Elas são capazes exatamente de atender 
a essa demanda, porque não têm apenas na renda da 
agricultura a sua atividade principal.

Conclamo todos os pares a refletir, a analisar bem 
aquilo que o Senado produziu. Nós pretendemos trazer 
de volta o que a Câmara dos Deputados aprovou, que 
deu tranquilidade para que o cidadão continuasse na 
sua atividade rural.

O que todos estamos vendo hoje? A que o Bra-
sil está assistindo hoje? À Presidente da República 
dizendo que vai exigir dos Ministros mais atividades 
na área da economia, que vai recuperar a economia 
e dar-lhe mais dinamismo.

O Brasil saiu de um PIB, em 2010, de 7,5% – aí, 
sim, crescendo como os países em desenvolvimento 
cresceram em 2010. Em 2011, o PIB foi pífio, 2,7%. O 
Governo previa 3,5%, mas o PIB fechou com 2,7%, in-
ferior ao último trimestre dos Estados Unidos em plena 
crise, a uma China que fecha com 9%. Os países em 
desenvolvimento mostraram percentuais semelhantes, 
mas o Brasil com 2,7%.

Ora, é o momento de acender a luz amarela? 
Não, a vermelha! A vermelha! É sinal de crise! É a isso 
que estamos assistindo.

Os setores produtivos estão asfixiados. Foram 
vários os Parlamentares que aqui vieram e disseram: 
“O Brasil está sendo desindustrializado!” – Parlamen-
tares de diferentes siglas partidárias. “O Brasil está 
sendo desindustrializado. A China tomou conta!” Não 
se consegue competir. É uma carga tributária excessi-
va! É exatamente a falta de capacidade de podermos 
levar os nossos produtos a outros países. Onde é que 
somos competitivos? Nós só somos competitivos em 
agropecuária e minérios. Está aí o superávit na balan-
ça comercial: só não foi negativo porque a agricultura 
teve exatamente o percentual de 3,7% do crescimento 
do PIB de 2011.

Mas e a indústria? A indústria teve o percentual 
de 1,6% em 2011. Então, foi exatamente esse setor 
que sempre trouxe tranquilidade ao Brasil para que 
pudesse produzir uma cesta básica com alimentos 
de qualidade que comprometa apenas 18% da renda 
do cidadão.

Ao mesmo tempo, se não tivemos uma inflação 
galopante este mês, foi exatamente à custa do preço 
dos produtos da cesta básica, que não foram inflacio-
nados.

Ora, Sr. Presidente, esse setor clama, a cada 
momento, para que não seja penalizado pelo excesso 
de burocratização e, ao mesmo tempo, de imposições 
absurdas.

Eu peço a atenção dos Parlamentares represen-
tantes do Nordeste brasileiro. Deputado Júlio Cesar, 
V.Exa. é um estudioso, um detalhista dessa área, prin-
cipalmente da situação precária dos Municípios e dos 
Estados. Diante dessa concentração de renda da União, 
eu pediria a atenção de V.Exa. para que analisasse 
aquilo que o Governo tenta impor ao produtor rural, 
principalmente ao nordestino. No Nordeste, existem 
pequenas propriedades, às vezes, medidas em hec-
tares. Outras vezes, conhecidas por tarefas de terra, 
como o Sr. Presidente conhece muito bem.

Qual o maior déficit que existe – não em dados 
do Deputado Ronaldo Caiado, mas do Ministério da 
Agricultura? As propriedades de 0 a 5 hectares, de 5 
a 20 hectares e de 20 a 100 hectares são as que têm 
apenas nas APPs e nas áreas de Reserva Legal 8% 
como área existente. As outras, 23%, e a terceira, de 
20 a 100 hectares, 30%.

Qual é o passivo ambiental nessas propriedades, 
Srs. Deputados? É de 92%, nas propriedades de 0 a 5 
hectares. O passivo ambiental nas propriedades de 5 
hectares, ou 12 tarefas de terras, de 20 hectares, ou 46 
tarefas de terras, é de 76,8%. Nas propriedades até 100 
hectares, é de 69,5%. E o produtor rural nordestino?

Hoje o jornal O Estado de S. Paulo publicou 
matéria dizendo que os pequenos proprietários do 
Nordeste vivem e sobrevivem no campo à custa das 
aposentadorias e das políticas sociais, porque não 
têm renda. Vejam bem: o Governo e o Senado Federal 
querem fazer com que esse cidadão, que já enfrenta 
todas as dificuldades para produzir, tenha que recu-
perar suas APPs. Ali, naquele pequeno córrego, que 
tem 10 metros, ele terá que replantar 15 metros em 
toda a sua extensão, ao custo de 5 mil reais por hec-
tare – eu calculei.

Isso exigiria do pequeno e do médio produtor 
mais de 17 mil litros de leite por ano para recompor 
um hectare. Mas, ao mesmo tempo, o Governo diz: 
“Olha, esqueçam o passivo ambiental urbano. Ah, o 
urbano pode tudo”.

Eu não sei o que é o topo de morro no Morro 
do Borel, nem no Morro do Alemão. Eu não sei o que 
é uma encosta da Rocinha. Lá, está tudo acertado. 
Agora, ao produtor rural, não! Aí, devo à legislação...

O Sr. Eleuses Paiva – Deputado Ronaldo Caia-
do, V.Exa. me daria um aparte?

O SR. RONALDO CAIADO – Em poucos minu-
tos, Deputado Eleuses Paiva, concedo-o a V.Exa., só 
para terminar o raciocínio.

O produtor rural, este terá que recompor essa 
área. Se ele já não tem renda, como é que vai fazer 
um investimento dessa proporção? Há um ditado muito 
conhecido no interior do Brasil, Deputado Vitor Peni-
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do: “Além da queda, o coice”. É isto o que o produtor 
rural está recebendo hoje, com esse projeto do Se-
nado Federal: “Além da queda, o coice”. Como é que 
ele vai sobreviver, como terá condições de implantar 
essa exigência?

O Brasil, dos 851 milhões de hectares deste País 
continental, só produz em 236 milhões de hectares. 
Como nós dissemos, deixem os 236 milhões conti-
nuarem produzindo, pelo amor de Deus! É isso o que 
garante comida barata ao brasileiro; é por isso que o 
Governo bate no peito e diz: “Pagamos a dívida exter-
na”. “Pagou”, entre aspas. Quem pagou a dívida exter-
na brasileira foi o produtor rural brasileiro, que deveria 
receber a maior homenagem na Esplanada dos Minis-
térios, por ser o único setor competitivo nacionalmente.

Meus senhores, esta é a demanda que fazemos 
neste momento: que possamos exigir do Governo, pelo 
menos, que entenda que, se quer amanhã recompor 
essas áreas, que abra um orçamento, uma rubrica 
própria, como fazem os países europeus e os Estados 
Unidos. Ali, sim, o cidadão recebe a área que não vai 
produzir mais, pelo valor bruto de produção por hec-
tare, e o Governo assume exatamente a recuperação 
de áreas que ele acha que deve recuperar.

No entanto, às cidades, Deputado Júlio Cesar, 
tudo; ao setor rural, a dureza da lei.

Antes de dar continuidade ao meu raciocínio, eu 
gostaria de passar a palavra aos Deputados Eleuses 
Paiva e Júlio Cesar.

O Sr. Eleuses Paiva – Deputado Ronaldo Caiado, 
quero ocupar a tribuna, primeiro, para cumprimentar 
V.Exa. Eu, não apenas como Deputado, mas também 
como brasileiro, quero cumprimentar V.Exa. por sua 
atitude neste Parlamento, principalmente no que tange 
à discussão do Código Florestal. V.Exa. teve a gran-
deza de não se pautar como Deputado nem de Opo-
sição nem de Situação, mas de trazer a esta Casa e 
aos Parlamentares a riqueza de dados oficiais do Go-
verno Federal. Essa riqueza de dados, hoje, faz este 
Parlamento refletir bem, diante das propostas que aí 
estão. V.Exa. fez isso com extrema competência, para 
mostrar a perda que poderíamos ter na balança co-
mercial, e quase um terço das áreas produtivas deste 
País se perderá, se por acaso não virmos consolidada 
a Emenda nº 164. Portanto, em nome do meu partido, 
PSD, cumprimento V.Exa. pelo trabalho tem feito em 
relação ao Código Florestal. Muito obrigado, Deputa-
do Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO – Muito obrigado, 
Deputado Eleuses Paiva. Agradeço a participação de 
V.Exa.

O Sr. Júlio Cesar – Deputado Caiado, eu vi os 
números de V.Exa., principalmente em relação ao Nor-

deste, o percentual do pequeno produtor e o preço da 
recuperação de um só hectare. Quero dizer a V.Exa., 
pelo que conheço do Nordeste, do Piauí, do Semiári-
do, que tem de conviver sistematicamente com a seca, 
que o Nordeste, como um todo, em 16 anos, sofreu 
sete secas e duas enchentes que liquidaram o campo. 
Às vezes, a recuperação de um hectare é superior ao 
valor de toda a propriedade dele. Então, quero cumpri-
mentar V.Exa. Todos os argumentos que V.Exa. apre-
senta nesse discurso que nos enriquece e convence 
todos nós a aprovarmos o Código Florestal levam a 
crer que, na hora em que o colocarmos em votação, 
qualquer que seja a diversidade daqueles que lhe são 
contrários, nós vamos vencer com absoluta maioria, 
porque é a vontade do povo brasileiro continuar a sua 
subsistência, principalmente no campo, que dá a maior 
grandeza ao nosso País, principalmente na balança 
de pagamento brasileira, pelo saldo que tanto oferece. 
Parabéns a V.Exa. pelo discurso.

O SR. RONALDO CAIADO – Muito obrigado, 
Deputado Júlio Cesar. Eu lhe agradeço e faço questão 
de incluir seu aparte no texto de meu pronunciamento.

Sr. Presidente, dando continuidade ao raciocínio, 
é importante que possamos desmistificar a tese que 
tentam criar dizendo que o setor rural estaria contrário 
ao Código Florestal. Não é isso. Nós estamos prepa-
rados para votar.

O que nós pedimos foi que ele não fosse votado 
de afogadilho, que não fosse “tratorada” a votação no 
final do ano passado, para que todos nós pudéssemos 
nos debruçar sobre ele e estudá-lo, saber qual o impac-
to real que aquilo que o Senado produziu acarretaria 
sobre a economia do País – sobre o PIB, o emprego, a 
produção nacional, o custo da cesta básica, principal-
mente sobre a vida do homem do campo, dos pequenos 
e médios produtores, que mais serão penalizados com 
as imposições e exigências feitas pelo Senado Federal 
–, para que aqui viéssemos hoje trazendo dados não 
de partidos políticos.

Apresentamos um requerimento de informação 
feito pelo Deputado Colatto. Todos os dados que trans-
crevo no meu documento, como acabei de dizer, vieram 
da Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da 
Agricultura. Aqui não há dados fornecidos por partido 
político; aqui há dados do Ministério da Agricultura, 
órgão do Governo Federal.

Este é o ponto que quero cada vez mais reforçar: 
aquilo de que nós precisamos agora, nós, que estamos 
assistindo ao desmoronamento dos países europeus, 
à crise que os americanos começam a superar, ao 
processo de inflação galopante que chega ao Brasil, 
a nosso PIB agora decadente, com apenas 2,7% de 
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crescimento este ano, aquilo de que precisamos é 
exatamente estimular a produção.

Ora, Deputado Homero, o Governo propõe conge-
lar de 85 milhões dos 236 milhões de hectares de terra, 
propõe quebrar em 36% a renda do PIB da agropecuá-
ria, quebrar a produção, as exportações. Mas como, se 
a Presidente diz que é preciso estimular a economia? 

Ao mesmo tempo, ela diz que vai congelar o úni-
co setor competitivo no mundo, a agropecuária, em 85 
milhões de hectares de terra. Isso é incompreensível! 
Está fazendo o jogo de quem? Dos produtores rurais? 
Não. Isso é algo que nos preocupa profundamente.

O partido de V.Exa., Deputado Homero, teve a 
sabedoria de mandar traduzir um documento publica-
do nos Estados Unidos – todos tiveram acesso a ele 
– que diz: “Fazendas aqui nos Estados Unidos e flo-
restas lá no Brasil”. Eles publicaram esse documento, 
e o partido de V.Exa. mandou fazer a tradução, que 
deverá ser distribuída a todos os pares, pois mostra 
que eles é que têm competência para produzir soja, 
carne, milho, sorgo, e que nós temos que ser simples 
importadores de comida, que o Brasil deve ser o horto 
florestal de americanos e europeus. Está aqui, para to-
dos os senhores verem. Isso não foi feito por nenhum 
partido de Oposição, não; isso foi feito pelo Governo 
americano. (Mostra documento.)

O Sr. Homero Pereira – Permite-me um aparte, 
Deputado?

O SR. RONALDO CAIADO – Pois não, Depu-
tado Homero.

O Sr. Homero Pereira – Quero parabenizá-lo 
por esse pronunciamento, Deputado Caiado. V.Exa. 
é muito respeitado nessa matéria. É um estudioso. 
Nós, este grupo de Parlamentares que estamos aqui 
chegando, estávamos em audiência com o Ministro do 
Desenvolvimento Agrário, na qual levamos para ele 
exatamente a preocupação com o impacto que essa 
medida vai ter sobre os pequenos produtores. Os gran-
des produtores – eu sou do Estado de Mato Grosso, 
tenho conversado a respeito – vão absorver isso com 
mais facilidade. Agora, os pequenos, os assentados, 
aqueles que estão às margens dos rios, esses é que 
vão sofrer. Então, o que nós queremos aqui é fazer 
o discurso da Presidente Dilma: nós não queremos 
que o preço do alimento suba. Por isso, nós não po-
demos tirar área da produção. Se existe uma matéria 
que nos une – aqui não há discurso de Oposição e de 
Situação –, é esta, e já demonstramos isso aqui no 
plenário. Certamente, agora será assim de novo, nós 
estaremos unidos nessa tese, nós não vamos fazer o 
jogo dos nossos concorrentes lá de fora, que querem 
diminuir a nossa área de produção. Ao contrário, nós 
temos área a ser incorporada ao processo produtivo, 

a preços competitivos. Então, parabéns a V.Exa. Nós 
estaremos juntos nesta matéria aqui no plenário.

O SR. RONALDO CAIADO – Agradeço o apar-
te de V.Exa. 

Ouço o Deputado Valdir Colatto e, logo a seguir, 
o Deputado Claudio Cajado.

O Sr. Valdir Colatto – Deputado Ronaldo Caiado, 
com certeza, V.Exa. leva ao conhecimento do Brasil 
documentos importantes, que nós precisamos discu-
tir. Nós precisamos clarear, nós precisamos desnudar, 
por exemplo, esse documento que diz “Agricultura 
aqui nos Estados Unidos e florestas lá no Brasil”. O 
Brasil precisa conhecê-lo. Lá, o americano diz que, se 
retirarem 10%, de 2012 a 2030, do plantio do Brasil, 
eles terão um lucro de 260 bilhões de dólares. É isso 
o que estamos discutindo. Nós estivemos agora com 
o Ministro do Desenvolvimento Agrário. Estamos, sim, 
fazendo um Código para o pequeno produtor. Quem 
não se convenceu, por favor, estude, leia o projeto. 
Nós precisamos votá-lo nesta Casa, continuar com a 
área consolidada para os pequenos produtores pode-
rem sobreviver. Nós não podemos expulsar o pequeno 
agricultor da sua atividade. É por isso que estamos lu-
tando. Parabéns pelo seu pronunciamento oportuno. 
O Brasil lhe agradece os esclarecimentos que está 
levando a todos.

O SR. RONALDO CAIADO – Obrigado.
Ouço, com prazer, o Deputado Claudio Cajado.
O Sr. Claudio Cajado – Deputado Ronaldo Caia-

do, dada a fatalidade do tempo, serei extremamente 
breve. V.Exa. está de parabéns por contribuir, e muito, 
com os seus argumentos, as suas opiniões e, acima 
de tudo, as suas competentes posições nesse assunto 
tão importante e caro para o País. V.Exa. é uma au-
toridade na matéria. Não vem aqui apenas expressar, 
pessoalmente, opiniões frutos de sua própria ideia, 
mas, acima de tudo, opiniões frutos de anos de estudo 
e de dedicação à vida pública voltada especificamente 
para a área do agronegócio. Portanto, V.Exa. tem au-
toridade para fazer essas sugestões neste momento 
em que nós vamos deliberar sobre o Código Florestal. 
Mais uma vez, V.Exa. está de parabéns pelas opiniões 
apresentadas, e eu espero que esta Casa as leve em 
consideração, porque a defesa do agronegócio não é 
apenas do interesse dos brasileiros, mas da sobera-
nia nacional.

O SR. RONALDO CAIADO – Obrigado.
Sr. Presidente, nestes últimos segundos, peço a 

todos os colegas que reflitam sobre esta matéria, que 
a analisem, que deixem o Brasil que produz e trabalha 
continuar produzindo, respeitando o meio ambiente. 
Nós somos os únicos no mundo em que, de uma pro-
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priedade rural, 20% de extensão são dados como pa-
trimônio da humanidade, acima do paralelo 13, e 80%... 

(O microfone é desligado.)

O SR. RONALDO CAIADO – Trata-se de um be-
nefício ao meio ambiente que, sem dúvida nenhuma, 
atende não só os brasileiros, mas a toda a população 
mundial. Somos os únicos que temos essa participa-
ção em apoio ao meio ambiente e não podemos ser, 
de maneira nenhuma, taxados neste momento de ad-
versários do Código.

Nós queremos um Código compatível com o 
crescimento, com a diminuição da burocracia, com o 
respeito aos setores que hoje sustentam esta Nação.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. o tempo que 
me concedeu a mais e faço um agradecimento supra-
partidário especial a todos os pares. Não se trata aqui 
de uma queda de braço entre Governo e Oposição, 
mas sim de uma posição em defesa de quem traba-
lha e produz e quer ver o brasileiro com qualidade de 
vida, cidadania, renda per capita e alimentação cada 
vez melhores.

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

cedo a palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco PR/
PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB. S.Exa. dispõe de 5 
minutos na tribuna.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Deputado Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, os Juizados Especiais Federais criados pela Lei 
nº 10.259, de 2001, têm por finalidade julgar os feitos 
relativos às infrações criminais de menor potencial 
ofensivo, bem como as causas cíveis de valor até 60 
salários mínimos. Sua criação facilitou enormemente o 
acesso dos brasileiros, sobretudo dos menos favoreci-
dos, à Justiça. Processos que antes demoravam anos 
para serem julgados passaram a ser julgados de modo 
muito rápido, haja vista o procedimento simplificado.

Junto com os Juizados Especiais Federais, titu-
lados por um juiz federal, foram criadas também as 
Turmas Recursais Federais, a instância recursal dos 
Juizados. A mencionada lei, contudo, não criou os 
respectivos cargos de juiz para atuação privativa nas 
Turmas Recursais. Em vez disso, alguns juízes federais 
passaram a ser designados para atuar provisoriamen-
te nas Turmas Recursais, muitas vezes acumulando 
o trabalho das Turmas com a sua jurisdição regular.

Por essa razão, Sr. Presidente, as Turmas Re-
cursais funcionam até hoje com juízes emprestados, 
o que prejudica e atrasa enormemente o julgamento 
dos processos nas Turmas Recursais. Em alguns ca-

sos, a demora é de 2, 3 e até mesmo 4 anos para o 
julgamento dos recursos nas Turmas, enquanto nos 
Juizados Especiais as ações são julgadas em 6 meses.

Depois de mais de 10 anos de vigência da lei, 
ainda não foram criados os cargos de juiz federal para 
atuação exclusiva nas Turmas Recursais. Enquanto 
isso, o número de processos nos Juizados Especiais 
Federais, devido à ampliação do acesso à Justiça, 
cresceu enormemente.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ, em 2010, foram distribuídos mais de 1 milhão 
e 300 mil novos processos nos Juizados Especiais Fe-
derais de todo o Brasil. Já havia, além disso, um acervo 
de cerca de 1 milhão e 700 mil processos pendentes 
de julgamento. Isso apenas no primeiro grau, Sras. e 
Srs. Parlamentares!

Embora sejam julgados em tempo razoável nos 
Juizados Especiais, os processos, por falta de juízes, 
ficam parados por muito tempo nas Turmas Recursais. 
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em seu re-
latório Justiça em Números, de 2010, há mais de 620 
mil processos aguardando julgamento nas Turmas Re-
cursais Federais. Somente no ano de 2010, as Turmas 
Recursais receberam quase 440 mil novos casos para 
apreciação e julgamento.

Assim, em que pese o esforço dos magistrados 
federais, em 2010, devido à inexistência de juízes fe-
derais para atuarem exclusivamente nas Turmas Re-
cursais Federais, foram julgados pouco mais de 400 
mil casos, do total de cerca de 1 milhão de processos, 
o que representa quase 30% do total de feitos pen-
dentes de julgamento.

Para agravar a situação, a Lei nº 12.011, de 2009, 
criou novos Juizados Especiais Federais em todo o 
Brasil, o que fará com que esses números tendam a 
aumentar exponencialmente.

Ressalte-se que aqueles que procuram a Justiça 
por meio dos Juizados Especiais Federais são os agri-
cultores de baixa renda que desenvolvem sua atividade 
em regime de economia familiar; são os que sofrem 
de doenças e incapacidades, muitas vezes impossi-
bilitados de prover sua subsistência e de sua família; 
são os trabalhadores urbanos em busca de seu direito 
previdenciário; são as mães de família em busca do 
auxílio-maternidade.

Para corrigir a situação e resolver a lacuna deixa-
da, o Projeto de Lei nº 1.597, de 2011, propõe a criação 
do cargo de juiz exclusivo para as Turmas Recursais 
dos Juizados Especiais Federais. Além de necessária, 
é urgente a imediata aprovação da proposição, pois 
beneficiará de modo direto a população de mais baixa 
renda, destinatária final da prestação jurisdicional dos 
Juizados Especiais Federais, sobretudo nas causas 
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com valores de até 60 salários mínimos, relacionadas 
a saúde, previdência e assistência social.

Deve-se notar que a aprovação do Projeto de 
Lei nº 1.597, de 2011, não terá impacto orçamentário 
significativo. O projeto de lei cria apenas cargos de ju-
ízes. Já há servidores e estrutura de trabalho para as 
Turmas Recursais Federais.

Sr. Presidente, a sociedade deve fazer a sua parte 
e cobrar maior eficiência do Poder Judiciário, mas cabe 
ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo franquear 
ao Judiciário os meios materiais e humanos para bem 
se desincumbir de sua missão constitucional.

Vamos, assim, Sras. e Srs. Parlamentares, em-
preender esforços para a aprovação desse PL, que, 
além de ser uma reivindicação das mais legítimas de 
toda a sociedade, tem o apoio do Poder Judiciário, do 
Superior Tribunal de Justiça e da Associação dos Ju-
ízes Federais do Brasil – AJUFE.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra pela ordem 
ao Deputado Hugo Napoleão. Em seguida, concederei 
a palavra aos Deputados Junji Abe, Geraldo Simões e 
Décio Lima, por 1 minuto.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PSD – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, recebi com pesar a notícia do fale-
cimento do Conselheiro Guilherme Xavier de Oliveira 
Neto, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que 
foi Deputado Estadual por sete legislaturas, tendo sido 
a primeira coincidente com o meu primeiro mandato 
no Governo do Estado do Piauí.

Revelou-se sempre um lutador, um criador de Mu-
nicípios, um homem do interior que vivia com intensida-
de os problemas dos seus correligionários. Irrequieto, 
por vezes até zangado, mas de uma amizade, de uma 
seriedade, de um companheirismo, de um coleguismo 
ímpares, como poucos tenho visto na vida.

Portanto, transmito à D. Concita e aos seus filhos, 
entre eles Fábio – ele era do PL e depois foi para o 
PR, do qual o seu filho hoje é presidente estadual –, 
meus sentimentos de muito pesar.

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

cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Junji 
Abe, por 1 minuto.

O SR. JUNJI ABE (PSD – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de pedir 
a V.Exa., nesta breve comunicação, que considerasse 
como lido este discurso que, antecipo, é uma home-
nagem. E tenho certeza, Sr. Presidente, nobres De-
putados, de que a homenagem é unânime, em todo 
o Universo, principalmente no nosso querido Brasil. 

Refiro-me ao Dia Internacional da Mulher, à figura 
ilustre, respeitada e admirada da mulher.

Quero pedir a V.Exa., Sr. Presidente, que autori-
ze a transcrição deste discurso nos Anais da Casa e 
a sua divulgação pelos veículos de comunicação da 
Câmara Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não im-
porta a ditadura do modelo ocidental de beleza. To-
das as mulheres são divas. Cada qual a sua maneira. 
Com os próprios atributos e peculiaridades. Seja Ma-
rilyn Monroe, a musa do sex appeal; seja Zilda Arns, 
ícone da devoção ao próximo; sejam Maria, Ana, He-
lena, a minha amada Elza, todas divinas criaturas. O 
que quer que foi e venha a ser dito em homenagem à 
mulher ainda estará muito aquém do que ela merece. 
A mulher é mãe da vida. É dela o dom de gerar outro 
ser humano. De confortá-lo e nutri-lo ainda no ventre.

Verdade seja dita: a mulher concilia tudo com a 
desenvoltura que nós, os mortais do sexo masculino, 
jamais teríamos. Amigo, você pode até fingir que não 
percebe, mas sabe que ela dá conta do recado – tra-
balha fora, cuida da casa e dos filhos (incluindo ajudar 
nas lições), faz compras, bate papo com as amigas, 
aconselha-nos (felizmente, mesmo quando não que-
remos) e ainda nos salva no quesito vestuário, corri-
gindo nossos deslizes e dando um jeitinho de sumir 
com aquela camisa horrorosa que insistimos em usar.

Devo ressaltar que participar da vida doméstica 
não quer dizer só trocar a lâmpada queimada ou con-
sertar o chuveiro. Significa compartilhar preocupações 
e batalhar em conjunto na busca de soluções. É preciso 
conviver mais e melhor.

E o que parece banal aos olhos do homem pode 
ser pecado capital sob a aguçada visão feminina. Sei 
que é culpa da sensibilidade subdesenvolvida do sexo 
masculino, mas isso não justifica ignorar o penteado 
novo dela nem deixar de elogiar a comida que ela le-
vou horas para preparar. Portanto, senhores, tratemos 
de ser mais cautelosos.

O Dia Internacional da Mulher tem representa-
do, a cada ano, uma ocasião também para se celebrar 
conquistas, mesmo sem desconhecer que diversos 
problemas ainda persistem. A busca da igualdade na 
prática, tornando realidade o que já está na Constitui-
ção e nas leis, nem sempre dá resultado tão rápido 
como gostaríamos, mas, sem dúvida, tem registrado 
progressos importantes.

O nosso país chega a este 8 de Março com uma 
expressiva participação feminina nos mais altos postos 
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dos três Poderes. É um bom sinal, e será ainda melhor 
quando isso se tornar tão comum e rotineiro que nem 
desperte mais atenção.

Temos, pela primeira vez, uma mulher na Presi-
dência da República, na Presidência da PETROBRAS, 
e outras dez como titulares de Ministérios e Secretarias. 
Temos duas mulheres entre os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e quase 50 Deputadas foram eleitas 
em 2010, para contribuir com a sua maravilhosa atu-
ação e florear este Parlamento.

Devemos saudar tais conquistas não apenas pelo 
que representam para cada uma dessas talentosas mu-
lheres, mas também e principalmente pelo exemplo que 
oferecem a toda a sociedade. Elas indicam uma forte 
mudança cultural, na medida em que as posições de 
liderança estão deixando de ser privilégio masculino.

E essa transformação será ainda mais rápida se 
conseguirmos – como tenho defendido permanente-
mente – proporcionar aos nossos jovens uma educação 
de qualidade, à altura do papel que o Brasil passou 
a desempenhar no cenário internacional. Educação é 
indispensável também para isto: para derrotar de vez 
o preconceito e a discriminação.

Em casa, a média de horas gastas pelas mulhe-
res em afazeres domésticos é mais do que o dobro 
da média de horas gastas pelos homens. Ou seja, a 
chamada “dupla jornada” continua sendo tratada como 
suposta obrigação feminina. E, mesmo com maior es-
colaridade, as mulheres que trabalham fora recebem 
em média cerca de 70% do salário pago aos homens.

Em outro aspecto, também relacionado com a 
mulher, já ficou bem claro o quanto a conscientização 
da sociedade pode fazer a diferença: a Lei Maria da 
Penha, que pune a violência contra a mulher no âmbito 
doméstico, só alcançou sucesso porque foi elaborada 
com a participação de vários segmentos sociais, que 
também se empenharam em divulgá-la e em exigir 
seu cumprimento.

Portanto, ao assinalar o transcurso do Dia Inter-
nacional da Mulher, acredito que temos fatos impor-
tantes a comemorar e, ao mesmo tempo, ainda muitos 
avanços a perseguir, restando claro que todas essas 
considerações não devem cingir-se a este dia. É uma 
verdade com provas cotidianas, até porque a mulher 
é especial demais para ser homenageada numa úni-
ca data. O homem recebeu do Criador o maior prêmio 
já dado a um mortal: a divindade chamada mulher. 
Resta-nos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dedicar 
um bocado de esforço para, um dia, sermos dignos da 
mais bela obra d’Ele.

Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Geraldo 
Simões, por 1 minuto.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a V.Exa. que considere como lido pronunciamento em 
que analiso os números do PIB anunciados hoje pelo 
IBGE e que autorize a sua divulgação pelos meios de 
comunicação da Casa.

A economia brasileira, mesmo neste momento de 
conturbação econômica e de crise mundial, cresceu 
2,7%. É claro que houve queda, por conta desta crise, 
se compararmos com os 7,5% de 2010. Isso acontece 
por conta das políticas econômicas corretas adotadas 
pela Presidente da República: aumento real do salário 
mínimo; aumento do Bolsa Família; PAC; Programa 
Minha Casa, Minha Vida.

Os estudos indicam, Sr. Presidente, a volta do 
crescimento para 2012.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente. Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
hoje o noticiário destaca os números do PIB brasileiro 
que estão sendo anunciados oficialmente pelo IBGE.

Como toda informação, o seu entendimento sem-
pre depende muito do enfoque adotado. É a velha his-
tória de como o copo d’água é visto: pelo pessimista, 
meio vazio; pelo otimista, meio cheio.

O nosso Governo e o PT, nosso partido, têm 
um enfoque otimista. O PIB brasileiro, (soma de tudo 
o que é produzido no País) teve um crescimento de 
7,5% em 2010 e, em 2011, teve um crescimento, que 
está sendo anunciado hoje, de 2,7%.

Não há dúvida de que houve uma desaceleração 
brusca do crescimento. No entanto, o desempenho da 
economia brasileira deve ser analisado comparativa-
mente ao de outras economias. Todos sabem – e estão 
presentes cotidianamente no noticiário internacional 
as notícias – da grave crise da economia mundial que 
se arrasta desde 2008 e que se manifesta de forma 
aguda na Europa e nos Estados Unidos, inclusive com 
graves crises sociais e desemprego, tal como a situa-
ção desesperadora vivida pelo povo grego.

No ambiente de crise generalizada, o Brasil con-
seguiu continuar com a economia estável, com inclu-
são social, diminuição da pobreza e crescimento do 
emprego.

Basta dizer que, segundo estudo feito pela Con-
sultoria IHS Global Insight para a BBC Brasil, um cres-
cimento de apenas 0,7% do PIB brasileiro em 2011 
já lhe garantiria se tornar a sexta economia mundial.
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No entanto, o mais importante é a tendência po-
sitiva de retomada de crescimento em 2012, com a 
manutenção da política de desenvolvimento do mer-
cado interno do Governo Federal.

A valorização do salário mínimo, que aumentou 
em termos reais 70%, comparado ao de 2003; a con-
tinuidade das políticas sociais, como o Bolsa Família, 
que atende a 13 milhões de famílias, o Brasil Sem 
Miséria, que atenderá a 16 milhões de pessoas; e o 
aumento de investimentos, particularmente no PAC e 
no Programa Minha Casa, Minha Vida, têm um grande 
efeito multiplicador na economia, garantindo a conti-
nuidade do emprego e a melhoria das condições de 
vida da população brasileira. De 2003 a julho de 2011 
foram criados mais de 15 milhões de postos de traba-
lho. Só de janeiro a julho de 2011 foram criados 1,4 
milhão de postos de trabalho.

É importante destacar que, fruto destas políticas, 
houve melhor distribuição de renda na sociedade brasilei-
ra, e algo em torno de 30 milhões de pessoas melhoraram 
suas condições de vida ingressando na classe média.

Manter o rumo da nossa economia é fundamen-
tal e explica a reação da Presidenta Dilma Rousseff 
frente às posições conservadoras dos líderes dos pa-
íses desenvolvidos, principalmente de Angela Merkel, 
da Alemanha.

Diante da situação vivida hoje pela economia in-
ternacional e do importante papel que o Brasil desem-
penha, conclamo as Sras. e os Srs Parlamentares a 
unirem forças por um Brasil soberano e desenvolvido 
e a defenderem a continuidade de uma política eco-
nômica de desenvolvimento e justiça social.

Presidenta Dilma, conte com o nosso apoio e 
com a solidariedade de todo o povo brasileiro, que está 
sendo o grande beneficiário da política econômica que 
o nosso Governo vem desenvolvendo.

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

uma breve intervenção, concedo a palavra pela ordem 
ao ilustre Deputado Décio Lima.

O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condição de 
Parlamentar catarinense e até mesmo na condição 
de Parlamentar do Brasil, quero expressar – e o faço 
através de conteúdo escrito – as nossas homenagens 
a esse grande e ilustre catarinense e brasileiro Gus-
tavo Kuerten, que fará parte do hall da fama do tênis 
mundial. Ele que foi tricampeão de Roland Garros e 
ex-número 1 do mundo, será anunciado oficialmente 
como um dos maiores da história da modalidade.

Sr. Presidente, rogo a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do conteúdo deste meu pronunciamento, em 
homenagem ao nosso querido Guga.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Bra-
sil, e mais especificamente Santa Catarina, estão em 
destaque mais uma vez no mundo esportivo. O nosso 
manezinho Gustavo Kuerten será nomeado para o 
Hall da Fama do tênis mundial. O tricampeão de Ro-
land Garros e ex-número 1 do mundo será anunciado 
oficialmente como um dos maiores da história da mo-
dalidade na próxima quinta-feira, dia 8 de março, em 
São Paulo, onde receberá uma homenagem.

Guga deixou as quadras em 2008 e agora se 
torna o primeiro o brasileiro, entre os homens, a fazer 
parte dessa seleta galeria. Antes dele, só a campeã 
Maria Esther Bueno tinha conquistado a honra para o 
tênis brasileiro, em 1978.

Para entrar no seleto grupo de destaque do tênis 
mundial, o brasileiro Gustavo Kuerten precisou receber 
75% dos votos da imprensa internacional. A eleição 
aconteceu em janeiro deste ano e contou com outros 
dois ex-jogadores de tênis: a americana Jennifer Ca-
priati e o russo Yevgeny Kafelnikov. Eles foram indica-
dos juntos com Guga.

O candidato ao Hall da Fama não pode ter re-
sultados significativos nos últimos cinco anos, deve ter 
atingido o nível mais alto do esporte, além de mostrar 
integridade, esportividade e caráter.

O nosso querido Guga certamente atende a todos 
esses requisitos, já que foi um dos maiores tenistas 
da virada dos anos 90 para 2000, com três títulos em 
Roland Garros, que faz parte da série Grand Slam, e 
outros 17 na ATP – Associação Internacional de Tênis, 
incluindo a Masters Cup de 2000. Nesse mesmo ano, 
Guga Kuerten fechou a temporada como líder da Cor-
rida dos Campeões. No total, são 20 títulos de simples 
e oito de duplas pela ATP. O catarinense passou 43 
semanas no topo do ranking mundial.

Guga começou a praticar o esporte aos 6 anos 
de idade e, ainda pequeno, foi incentivado pelo pai, 
Aldo Kuerten, a se dedicar à carreira e apostar no fu-
turo. O sonho do pai, falecido quando o tenista tinha 
apenas 8 anos de idade, e do próprio Guga, levou-o 
a caminhos que jamais poderia imaginar: a consagra-
ção num esporte considerado de elite e que o tenista 
ajudou a popularizar.

Quando tinha 14 anos, Guga conheceu Larri 
Passos, que foi seu técnico nos 15 anos seguintes. O 
treinador convenceu o jogador e sua família de que o 
jovem tenista tinha talento suficiente para se profissio-
nalizar. A partir daí, Gustavo Kuerten e Larri Passos 
começaram a participar de torneios juniores no Brasil 
e no exterior. Em 1995, Guga tornou-se profissional.
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Seu primeiro grande feito foi ajudar o time brasi-
leiro da Copa Davis a derrotar a equipe da Áustria em 
1996 e alcançar a primeira divisão da competição, o 
Grupo Mundial. Depois de dois anos como profissional, 
em 1997 Kuerten chegou à posição de jogador número 
2 do Brasil. No mesmo ano, tornou-se o primeiro tenista 
masculino brasileiro a vencer um torneio em simples 
do Grand Slam, a série das quatro mais importantes 
competições de tênis do circuito profissional mundial. 
A partir daí, Guga construiu uma história de sucesso 
nas quadras de saibro, sagrando-se campeão em di-
versos torneios pelo mundo afora.

O tenista parou de jogar em 2008 e passou a se 
dedicar ao Instituto Guga Kuerten, uma entidade que 
nasceu no ano 2000, sem fins lucrativos, criada para 
atender a crianças de baixa renda na Grande Floria-
nópolis. O atendimento do Instituto tem foco nas ativi-
dades esportivas, principalmente no tênis, esporte que 
consagrou Guga, mas os objetivos também envolvem 
educação e projetos sociais, além de estar voltado para 
o atendimento de pessoas com deficiência. O Instituto 
surgiu também como uma forma de organizar e ampliar 
o envolvimento da família de Guga em ações sociais.

Este, Sr. Presidente, é um breve relato da his-
tória de um campeão, um campeão no esporte e na 
vida pessoal. Um catarinense que ganhou o mundo e 
muito nos orgulha por seu exemplo de determinação 
e garra no esporte e de responsabilidade social e ci-
dadania na vida.

Parabéns, Guga, pelas suas grandes conquistas!
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Walter Feldman.

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Deputa-
do Inocêncio.

Sr. Presidente, inscrevi-me no Pequeno Expedien-
te, mas, dada a complexa logística do funcionamento 
das falas no Plenário, quero adiantar que pretende-
mos fazer um pronunciamento sobre artigo publicado 
recentemente no jornal Folha de S.Paulo em que le-
vantamos a polêmica sobre a característica da Internet 
brasileira, que é cara e lenta.

Nesse artigo fazemos uma análise dos mecanis-
mos com que, feita a privatização em 1998, 10 anos 
depois a gestão do Presidente Lula teve a oportunidade 
de fazer uma revisão do processo de privatização, e 
não fez; pelo contrário, estendeu-a por mais 10 anos.

É um elemento importante para o debate sobre 
a privatização no Governo Fernando Henrique e a pri-
vatização no Governo Lula.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
uma breve intervenção, tem a palavra o último orador 
deste período, o ilustre Deputado Henrique Oliveira, 
pelo PR do Amazonas.

O SR. HENRIQUE OLIVEIRA (Bloco/PR – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, solicito que esta Casa faça 
publicar em seus órgãos de comunicação e conside-
re lido pronunciamento que trago em defesa do nosso 
Estado do Amazonas, em particular da querida cidade 
de Parintins, em relação ao fechamento do Aeroporto 
Júlio Belém.

Desde o ano passado a população de Parintins 
está ilhada, Sr. Presidente. O local está fechado para 
pousos e decolagens durante o dia, recebendo aviões 
apenas no turno da noite.

É um absurdo manter-se a população de Parin-
tins ilhada. A Justiça do Estado do Amazonas pediu o 
fechamento alegando perigo de colisões. Na inspeção 
feita pela ANAC, foi detectada concentração de aves 
nas cercanias do aeroporto por causa da lixeira, foco 
de atração para aves dentro do sítio aeroportuário.

Então, Sr. Presidente, apelo para o Juiz Federal 
Dimis Braga no sentido de que analise o relatório en-
viado pela Prefeitura do Município sobre as exigências 
do Ministério Público Federal e da Agência Nacional de 
Aviação Civil para a reabertura imediata do aeroporto. 
O relatório contém informações sobre o cumprimen-
to dessas exigências. Apelo também para a bancada 
do nosso Estado no sentido de que, juntos, lutemos 
para que Parintins tenha as suas contas e a sua roti-
na devolvidas.

Era o que eu tinha a dizer. Obrigado, Sr. Presi-
dente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à 
tribuna tratar de um assunto muito importante para o 
meu Estado: o fechamento do Aeroporto Júlio Belém, 
de Parintins. Desde o ano passado a população de Pa-
rintins está ilhada. O local está fechado para pousos e 
decolagens durante o dia, recebendo aviões apenas 
no turno da noite.

É um absurdo manter-se a população de Parin-
tins ilhada. A Justiça do Estado do Amazonas pediu o 
fechamento alegando perigo de colisões. Na inspeção 
feita pela ANAC foi detectada concentração de urubus 
nas cercanias do aeroporto por causa da lixeira, foco 
de atração para aves dentro do sítio aeroportuário, 
vegetação sem conservação, sem poda, na faixa de 
pista, e falta de estoque de agentes extintores na se-
ção contra incêndio.
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A Prefeitura do Município já cumpriu todas as 
exigências feitas pela ANAC, a pedido do Ministério 
Público Federal; no entanto, até agora nenhuma de-
cisão foi tomada.

De acordo com dados oficiais do Centro de In-
vestigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o 
choque de aves com motores ou turbinas pode provo-
car queda de aeronaves. Relatório do CENIPA mostra 
que no último ano 1.264 aves colidiram com aerona-
ves ou causaram mudanças de rota. Em todo o ano 
de 2010 esse número chegou a 1.366. São Paulo é o 
Estado com a maior quantidade de ocorrências, 256, 
seguido pelo Rio de Janeiro, 130, pelo Ceará, 91, e 
por Santa Catarina, 90.

Outra revelação do CENIPA é a de que 214 cho-
ques atingiram motores de aeronaves, 128 a fuselagem 
e 113 as asas. Do total de ocorrências no ano passado, 
245 ocorreram durante a decolagem e 146 no pouso.

Todos sabem que o choque de aves com motores 
ou turbinas pode provocar a queda das aeronaves, e 
vejam: nenhum dos aeroportos onde se registraram 
acidentes foram fechados. Temos de buscar outras al-
ternativas. Além disso, não podemos esquecer o preju-
ízo. Parintins é uma cidade turística. O comércio local 
não consegue mensurar os valores perdidos. Não po-
demos ficar de braços cruzados diante dessa situação.

Faço um apelo no sentido de que o Juiz Federal 
Dimis Braga analise o relatório enviado pela Prefeitura 
do Município sobre as exigências do Ministério Público 
Federal e da Agência Nacional de Aviação Civil para 
reabertura do aeródromo. O relatório contém informa-
ções sobre o cumprimento dessas exigências. Apelo 
também para a bancada no sentido de que, juntos, 
lutemos para que Parintins tenha sua rotina devolvida.

É o que eu tenho a dizer. Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tenho 

muita honra de passar a Presidência ao 2º Vice-Pre-
sidente da Casa, que é meu colega e amigo. Trata-se 
de um extraordinário Parlamentar, um dos mais vota-
dos do Estado de Pernambuco, com mais de 330 mil 
votos, credenciando-se a voos mais altos. Tem tido, 
nesta Casa, um trabalho exemplar, sempre em defesa 
da instituição e dos mais sagrados interesses do País. 
Tenho por S.Exa. grande admiração e apreço.

Por isso, passo a Presidência ao Deputado Edu-
ardo da Fonte, ilustre 2º Vice-Presidente da Casa.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Eduardo da Fonte, 2º Vice-Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Dando 
continuidade aos trabalhos, antes de passar a palavra 
ao Deputado Nilton Capixaba, gostaria de registrar a 

presença dos advogados do Estado de Santa Catari-
na, acompanhados do Presidente da OAB de Santa 
Catarina, Dr. Borba.

Eles estão na Instituição para conhecer o fun-
cionamento da Casa. Em nome da Frente Parlamen-
tar em Defesa da Advocacia Brasileira, presidida pelo 
Deputado Fabio Trad, é um prazer tê-los na Câmara.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Passo 
a palavra, pela ordem, ao Deputado Nilton Capixaba.

O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco//PTB – RO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, retorno a esta tribuna para 
falar sobre a BR-364, no trecho de Vilhena, no sul de 
Rondônia, até a divisa com o Acre.

A Polícia Rodoviária Federal me passou os dados 
deste ano: nos meses de janeiro e fevereiro ocorreram 
360 acidentes, sendo 80 graves, com 18 mortes – ago-
ra são 19 mortes, porque houve outro acidente ontem 
à noite, com vítima fatal. Também foram vitimados um 
ex-Vereador da minha cidade, Cacoal, o Prefeito de 
Alto Alegre dos Parecis e, no ano passado, o Depu-
tado Eduardo Valverde. Nessa rodovia não para de 
acontecer acidentes. Só no ano passado houve 200 
mortes na BR-364.

Hoje tivemos uma audiência com o Ministro dos 
Transportes, junto com o Diretor-Geral do DNIT. Disse-
mos que a rodovia foi construída na década de 80. Na 
época, os caminhões que passavam por ela pesavam 
15 toneladas e hoje as carretas pesam 70 toneladas. 
Além disso, a base e a sub-base praticamente acaba-
ram. Em função disso, é necessária uma restauração, 
é necessário um alargamento da terceira pista nos 
pontos críticos da BR. Mas, de imediato, precisamos 
de uma operação tapa-buraco, para diminuir os aci-
dentes na BR-364.

Perguntamos ao Ministro se o Governo Federal 
não tem condições de fazer a recuperação dessa rodo-
via, na qual aumentou muito o trânsito de veículos em 
função da construção das Usinas de Santo Antônio e 
Jirau, que vão gerar energia para o Sul e para outros 
Estados da região central do nosso País.

Rondônia está vivendo um momento em que 
parece só servir, pois o Governo Federal não está 
olhando para o nosso Estado. Hoje enfrentamos várias 
e graves situações em nosso Estado. Praticamente 
todas as obras, todas as ações do Governo Federal 
no Estado de Rondônia estão paradas. Em relação ao 
caso BERON, hoje o Banco Central fez uma negocia-
ção com o banco do Estado. A dívida é praticamente 
impagável. Terá 30 anos para pagar, mas a dívida é 
praticamente impagável.

Depois, há a transposição dos servidores públicos 
para os quadros da União. A Presidente Dilma Rous-
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seff esteve no nosso Estado e disse: “Meus servidores 
federais”. Só ficou no discurso. Só falta uma palavra da 
Presidenta para a Ministra do Planejamento para que 
se resolva a transposição dos servidores. No Amapá 
e em Roraima já foi resolvida essa situação, mas em 
Rondônia, não.

As obras nos viadutos estão paradas, bem como 
as obras do sistema de abastecimento de água trata-
da e de saneamento. Enfim, todas as obras e ações 
do Governo Federal em Rondônia estão paralisadas.

Ocupo a tribuna para pedir ao Governo Federal, 
aos Ministros, que olhem para Rondônia, que ajudem 
o nosso Estado. A bancada federal esteve com o Minis-
tro: os oito Deputados e os três Senadores, que votam 
com o Governo. No nosso Estado não há oposição ao 
Governo Federal. Por isso precisamos de tratamento 
igual ao dispensado ao Nordeste, ao Centro-Oeste 
do País, ao Sul do País. O nosso Estado precisa de 
tratamento especial. O Estado cresce a cada dia, mas 
recebe essa forma de tratamento.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste discurso nos meios de comunicação 
da Casa.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, retorno a 
esta tribuna para cobrar novamente do Governo Federal 
uma solução de emergência para a situação caótica 
da BR-364, no trecho de Vilhena, no sul de Rondônia, 
até a divisa com o Estado do Acre.

Recebi esta semana um relatório detalhado da 
Polícia Rodoviária Federal, mostrando que somente nos 
meses de janeiro e fevereiro deste ano foram registra-
dos 360 acidentes nessa rodovia. Desses acidentes, 
80 foram graves; dezoito pessoas, segundo a Polícia 
Rodoviária, morreram na BR-364, nos primeiros meses 
de 2012. Em 2011, foram 141 pessoas que perderam 
a vida nessa rodovia.

No sábado passado, o Jornal Nacional mostrou 
para o Brasil que a situação da BR-364 é precária e 
requer medidas de urgência do Ministério dos Trans-
portes. Os acidentes, Srs. Deputados, acontecem todos 
os dias. O número de crateras na pista aumentou, e 
no trecho entre os Municípios de Cacoal e Presidente 
Médici o asfalto praticamente desapareceu. As carre-
tas fazem verdadeiro malabarismo para escapar dos 
buracos, o que acaba resultando em acidentes, em 
mais acidentes graves.

Essa BR ficou conhecida como “Rodovia da Mor-
te”. É a única via de acesso do Sul do Brasil aos Es-
tados de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. Cen-

tenas de pessoas transitam diariamente pela estrada 
federal. Nessa rodovia, somente este ano, já morreram 
um ex-Vereador do meu Município, Cacoal, e o Prefei-
to de Alto Alegre, Dirceu Alexandre. No ano passado 
morreu o Deputado Federal Eduardo Valverde. Todos 
foram vítimas da “Rodovia da Morte”. Isso sem contar 
aquelas pessoas que escaparam desses 80 aciden-
tes graves e estão até hoje internadas nas unidades 
de saúde. Muitas vão ficar com sequelas para o resto 
da vida. Precisamos dar o basta a isso o mais rapida-
mente possível.

O DNIT anunciou que dentro de alguns meses 
deve ser licitado o serviço de recuperação da BR-364, 
e o Governo pretende gastar mais de R$ 200 milhões. 
Não vai resolver o problema esse trabalho de recupe-
ração da rodovia e muito menos uma simples opera-
ção tapa-buraco. A BR-364 precisa ser duplicada com 
urgência. Caso contrário, muitas vidas continuarão 
sendo ceifadas.

Outra saída para o Governo Federal neste mo-
mento é a privatização da BR-364, no formato de Par-
cerias Público-Privadas, assim como está sendo feito 
com os aeroportos do Brasil. O Ministério dos Trans-
portes precisa agir com rapidez e duplicar a BR-364. 
Ganhará o Governo, que reduzirá despesas com ope-
ração tapa-buraco. A privatização também contribuirá 
para a redução dos custos e vai melhorar a eficiência 
dos serviços, atualmente precários e mal fiscalizados.

Quando a BR-364 foi construída, na década de 
80, os caminhões tinham até 15 toneladas, sendo que 
hoje têm aproximadamente 70 toneladas. A base dessa 
rodovia acabou. O Estado cresceu, e o fluxo de carretas 
que transitam transportando produtos para Rondônia 
aumentou, consequência do progresso do comércio 
e da agricultura. Durante esse período, a BR recebeu 
apenas serviço tapa-buracos.

Peço ao Governo que olhe com bastante carinho 
para o meu Estado. Parece, Sr. Presidente, que Rondô-
nia vem recebendo tratamento diferenciado do Governo 
Federal em relação aos demais Estados. O Estado se 
tornou um verdadeiro canteiro de obras paralisadas 
do Governo Federal. Hoje estão paralisadas as obras 
dos viadutos, na Capital Porto Velho, do sistema de 
tratamento e abastecimento de água, de saneamento 
básico, da transposição dos servidores públicos para 
os quadros da União e a impagável dívida milionária 
do extinto Banco do Estado de Rondônia (BERON), 
que nunca chega ao fim.

Era o que tinha a dizer.
Meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Re-

gistro a presença nas galerias do plenário de alunos 
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do ensino fundamental do Colégio Campos do Saber, 
do Município de Luziânia, Estado de Goiás.

É uma satisfação para a Câmara dos Deputados 
tê-los aqui hoje, porque vocês representam o futuro 
deste País. (Manifestação nas galerias.)

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao Deputado Moreira Men-
des, por 1 minuto.

O SR. MOREIRA MENDES (PSD – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou 
apenas complementar o que disse o Deputado Nilton 
Capixaba.

Rondônia vive um momento de muita angústia. 
Eu diria até de muita tristeza. A cada dia que passa, 
mais acidentes fatais ocorrem na BR-364. A situação 
está ficando insustentável.

Acabamos de sair de reunião com o Ministro dos 
Transportes e o Diretor-Geral do DNIT. E saí de lá pela 
primeira vez satisfeito e confiante em que o Governo 
Federal vai tomar as medidas emergenciais que pre-
cisam ser tomadas.

Registro que, se isso ocorrer, é porque houve 
união e coesão da bancada de Rondônia em torno 
de tema que hoje é realmente suplicante – algo muito 
complicado vem ocorrendo em Rondônia. Estamos 
confiantes em que agora será encaminhada a ques-
tão da BR-364.

Obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra pela ordem ao Deputado Jesus Rodri-
gues, por 5 minutos.

O SR. JESUS RODRIGUES (PT – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero apresentar os nossos sentimentos 
pelo falecimento de um companheiro de luta. Refiro-me 
a Xavier Neto, ex-Deputado Estadual e Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Lamentamos o 
ocorrido e encaminhamos nossos pêsames à família.

Quero lembrar que, no ano passado, no Senado 
Federal, o Congresso Nacional realizou sessão solene 
em homenagem ao dia 13 de março, data acrescida 
à bandeira do Piauí. Nessa data, às margens do Rio 
Jenipapo, no Município de Campo Maior, ocorreu uma 
batalha entre piauienses e portugueses que pretendiam 
manter o território nordestino sob o domínio português. 
Na luta pela Independência do Brasil, na batalha às 
margens do Rio Jenipapo, na cidade de Campo Maior, 
houve muitas mortes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós do 
Governo do Piauí há muito tempo tentamos acrescen-
tar essa data ao calendário nacional, porque conside-
ramos que o Brasil tem hoje a sua extensão territorial 
consagrada devido à Batalha de Jenipapo.

A cidade de Campo Maior completará 250 anos 
de existência e hoje é administrada pelo Prefeito Pau-
lo Martins.

Segundo a História, havia um acordo entre o Rei 
D. João VI e D. Pedro II no sentido de que a decretação 
da Independência do Brasil fosse apenas em relação 
às Regiões Sudeste e Sul, e que o Nordeste ficaria 
sob o domínio português.

Todavia, graças à união de cearenses, piauienses 
e maranhenses, as forças portuguesas foram derro-
tadas na cidade de Caxias definitivamente. Então, o 
General João José da Cunha Fidié foi deportado para 
Portugal, onde relatou sua experiência de ter vindo 
para o Brasil como herói e de ter voltado como derro-
tado por camponeses.

Isso faz parte da História do Brasil. Queremos dar 
os parabéns a todos os heróis da Batalha de Jenipa-
po e à cidade de Campo Maior pelos seus 250 anos.

Aproveito a oportunidade para comunicar ao Ple-
nário que será realizada uma sessão solene na cidade 
de Campo Maior, quando a Assembleia Legislativa do 
Piauí se instalará naquela cidade.

Sr. Presidente, quero finalmente dizer que apre-
sentamos projeto de lei – amanhã deverei fazer mais 
comentários a respeito – em que propomos que pro-
prietários de concessão de linhas de transporte escolar 
adquiram veículos isentos da incidência de IPI. Sabe-
mos que hoje as crianças são transportadas nas zonas 
rurais, Brasil afora, em situação muito adversa no que 
diz respeito à segurança e ao conforto. Por isso que-
remos renovar a frota, composta por carros antigos e 
com carroceria, permitir com isso que as crianças sejam 
transportadas de maneira mais segura e confortável.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PSD – PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, sempre tive fascínio pelo tema educação. 
Não posso deixar de mencionar a circunstância de ha-
ver sido Ministro de Estado da Educação deste País.

Vários aspectos me moveram àquela época, mas 
uma preocupação que eu tinha era referente ao ensino 
tecnológico e ao ensino médio, porque, infelizmente, 
constata-se no Brasil a existência de mais engenhei-
ros metalúrgicos, por exemplo, do que de técnicos em 
metalurgia. Havia o PROTEC àquela época, programa 
que desenvolvíamos no Ministério. A exemplo disso, o 
Governo Federal lançou o PRONATEC – e já usei do 
Grande Expediente para tecer considerações a esse 
respeito.
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Agora quero me referir à questão da educação 
no meu Estado do Piauí.

O Ministro Aloizio Mercadante, em reunião de Co-
missão do Senado Federal, acaba de dizer que quer ir 
ao Piauí, porque esse é o Estado que tem o maior índice 
de matrículas públicas. Está de parabéns o Secretário 
Átila Lira, que, de resto, foi Secretário de Educação no 
meu primeiro Governo. Evidentemente, estendo ao Go-
vernador Wilson Martins os cumprimentos.

Eu gostaria de destacar o Município de Guaribas, 
no extremo sul do Estado, que praticamente venceu 
o analfabetismo (porque tinha os maiores índices do 
Brasil), e o Município de Cocal dos Alves, cujos alunos 
passam sempre em primeiro lugar nas provas nacio-
nais de Matemática.

Sr. Presidente, finalmente, quero dizer que cria-
mos a Universidade do Estado do Piauí, a TV Educa-
tiva, fizemos 1.500 salas de aula em todo o Estado, 
em pouco tempo, e que demos aos professores e pro-
fessoras salários condignos. Educação há de ser uma 
finalidade em si!

Portanto, este era o registro que gostaria de 
fazer, levando ao Ministro Mercadante os estímulos 
para que vá ao Estado, até porque, pelo Provão anti-
go, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
do Piauí era uma das cinco primeiras, e, agora, mais 
duas escolas particulares foram destacadas entre as 
dez melhores do Brasil.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra pela ordem ao Deputado Marçal Filho.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB – MS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, gostaria de manifestar a minha 
satisfação por ter sido hoje aprovado projeto de minha 
autoria, de forma terminativa, no Senado da República.

Nós, Parlamentares, às vezes passamos muitos 
mandatos elaborando e encaminhando projetos que 
tramitam e são aprovados em Comissões, vão para o 
plenário, mas, quando chegam à Presidência da Re-
pública, são vetados, não são sancionados.

Coincidentemente, o projeto que apresentei tem 
tudo a ver com as comemorações desta semana, já 
que o Dia Internacional da Mulher será comemorado 
na próxima quinta-feira.

O projeto foi apresentado na Câmara dos Deputa-
dos em 2009, passou por duas Comissões, chegou ao 
Senado Federal e, na segunda Comissão daquela Casa, 
hoje presidida pelo Senador Paulo Paim, foi aprovado 
de forma terminativa. O projeto pune as empresas, os 
empregadores, que remunerarem a menos o trabalho 
da mulher em relação ao do homem na mesma fun-
ção. É a igualdade salarial entre homens e mulheres.

Acho o projeto de extrema importância porque 
as mulheres ocupam hoje, de forma significativa, o 
mercado de trabalho em todas as áreas. As mulheres, 
em sua maioria, estão procurando se qualificar muito 
mais, estão procurando estudar e se aperfeiçoar. No 
entanto, quando chegam ao mercado de trabalho, são 
mal remuneradas e verdadeiramente discriminadas.

Esse projeto tem o condão de fazer com que 
sejam cumpridas a CLT e as determinações da nossa 
Carta Magna. Nós temos legislação a esse respeito, 
mas muitos empregadores não a cumprem. Às vezes, 
a mulher que exerce a mesma função que exerce um 
homem ganha menos do que ele.

Espero que esse projeto, que em boa hora foi 
aprovado no Senado da República – justamente nesta 
semana, repito –, seja sancionado pela Presidente da 
República. E tenho certeza absoluta de que isso vai 
acontecer. Estive na sessão solene realizada hoje de 
manhã e conversei com a Ministra Ideli Salvatti. S.Exa. 
mostrou toda a disposição para que isso ocorra.

Acredito que ainda neste mês de março, no mês 
em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, 
esse projeto será sancionado pela primeira mulher a 
ocupar a Presidência deste País.

Creio que seja uma contribuição importante, não 
só deste Deputado, autor do projeto, mas também desta 
Casa, já que a proposição é oriunda da Câmara Federal. 
Muitas vezes apenas chancelamos o que o Executivo 
nos manda ou mesmo fazemos o debate de iniciativas 
do Executivo. Temos de comemorar quando o projeto 
sai daqui, é oriundo da Câmara Federal, como ocorre 
com esse projeto que apresentei.

E estou muito feliz de me manifestar daqui nesta 
hora, depois de ver aprovado esse projeto importante e 
pedagógico, creio eu, para que as pessoas mudem de 
atitude em relação a homens e mulheres. Importante 
é a competência no desempenho do trabalho, e isso 
as mulheres têm de sobra.

Vivam as mulheres brasileiras!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) – Dando 

continuidade aos trabalhos, concedo a palavra, pela 
ordem, ao Deputado André Moura. 

O SR. ANDRÉ MOURA (PSC – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna, já que estamos na semana 
do Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado no 
próximo dia 8, para saudar todas as mulheres brasilei-
ras, ressaltando a sua importância nas transformações 
da vida moderna.

E aqui no Brasil, em todos os Estados da Fede-
ração, Sr. Presidente, as lideranças da enfermagem 
estão trazendo à baila os problemas que envolvem o 
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trabalho feminino na enfermagem. Profissão essa que 
congrega mais de 1,5 milhão de profissionais, sendo 
90% do gênero feminino, que traduzem a beleza e de-
licadeza dessa profissão.

Penso que há bandeiras dessa categoria que 
merecem atenção por parte desta Casa, a exemplo 
da carga horária de 30 horas semanais para toda a 
enfermagem brasileira e o piso salarial. A votação e 
aprovação da jornada semanal de 30 horas precisa 
ocorrer. Está na hora de fazermos justiça e contribuir 
para a saúde brasileira. 

Aproveito o ensejo e, neste momento, faço alusão 
ao exemplo de democracia e empenho dado pelo siste-
ma COFEN e Conselhos Regionais de Enfermagem ao 
realizar eleições para seus dirigentes em atendimento 
a vários princípios da nossa Constituição Cidadã.

E, por questão de justiça, parabenizo o grande 
agente de transformação, pessoa que iniciou e promo-
veu a realidade, moralidade e efetividade do sistema 
COFEN, Dr. Manoel Carlos, Presidente do Conselho 
Federal de Enfermagem, que assumiu o COFEN quanto 
este estava em estado de desequilíbrio devido ao es-
cândalo de corrupção apurado na operação Provedor, 
deflagrada e conduzida pela Polícia Federal, no ano 
de 2005. Hoje, o COFEN e os CORENs desenvolvem 
trabalho voltado para a valorização dos profissionais 
de enfermagem.

Chamo a atenção de todos porque, nos próximos 
dias, será realizada eleição para a gestão do Conselho 
Federal de Enfermagem.

E faço aqui uma deferência a mais um grande 
acerto de Manoel Carlos pela escolha da Dra. Irene 
do Carmo Alves Ferreira, para presidente do Conse-
lho Regional de Enfermagem do meu Estado, Sergipe, 
pessoa séria e determinada, merecendo destaque a 
sua capacidade de gerenciar com diálogo, de agregar 
várias frentes e posicionamentos em prol do Conse-
lho Regional, além de capacidade técnica do estudo 
e dedicação à profissão. No Estado de Sergipe, é re-
conhecido o exemplo de gestão eficiente dado por 
essa mulher, escolhida pelo Presidente do Conselho 
Federal para dar continuidade ao trabalho íntegro que 
revolucionou o COREN de Sergipe e imprimiu respeito 
e prestígio à enfermagem sergipana, não só reconhe-
cido pelos integrantes do sistema COFEN/CORENs, 
mas por todo o Estado de Sergipe.

Parabéns, Manoel; parabéns, Irene. Tenho cer-
teza, assim como toda a bancada do nosso Estado, 
de que será uma gestão eficiente que irá consolidar 
o respeito e modelo de eficiência na gestão que hoje 
detêm o Conselho Federal e os Conselhos Regionais.

Parabéns, ainda, a todos os integrantes da Cha-
pa: Antonio Marcos Freire Gomes, Gelson Luiz de Al-

buquerque, Ivete Santos Barreto, Jebson Medeiros de 
Souza, Marcia Cristina Krempel, Maria do Rozário de 
Fatima Borges Sampaio, Osvaldo Albuquerque Sousa 
Filho e Silvia Maria Neri Piedade.

Parabéns aos Conselheiros suplentes: Amaury 
Angelo Gonzaga, Ana Tania Lopes Sampaio, Anselmo 
Jackson Rodrigues de Almeida, Dorisdaia Carvalho 
de Humerez, Julita Correia Feitosa, Regina Maria dos 
Santos, Sebastião Junior Henrique Duarte, Venceslau 
Jackson da Conceição Pantoja e Wilton José Patrício.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os que 
estão acessando a Internet e redes sociais, além da-
queles que sintonizam a Rádio e a TV Câmara em todo 
Brasil, em especial a população do Estado de Sergipe, 
a quem me orgulho de aqui representar.

Estamos na semana do Dia Internacional da 
Mulher, que será comemorado no dia 08 de março, e 
aproveito para saudar todas as mulheres brasileiras, 
ressaltando a sua importância nas transformações da 
vida moderna.

Tomei conhecimento que no Brasil, em todos os 
Estados da Federação, as lideranças da enfermagem 
estarão trazendo à baila os problemas que envolvem 
o trabalho feminino na enfermagem, profissão esta 
que congrega mais de 1 milhão e meio de profissio-
nais, sendo 90% do gênero feminino, que traduzem a 
beleza e delicadeza dessa profissão.

Penso que há bandeiras que essa categoria has-
teia que merecem atenção por parte desta Casa, a 
exemplo da carga horária de 30 horas semanais para 
toda a enfermagem brasileira e piso salarial, projetos 
estes que estão em tramitação dependendo somente 
de inserção em pauta para votação.

A votação e aprovação da jornada semanal de 30 
horas precisam acontecer. Está na hora de fazer justiça 
e contribuirmos para a saúde brasileira de forma con-
tundente, pois todos os fundamentos estão presentes 
para que esta votação seja inserida na pauta e votemos 
a favor, pois todos os Deputados desta Casa têm ple-
no conhecimento da reivindicação justa e humanitária 
dos profissionais da enfermagem.

Aproveito o ensejo para, neste momento, fazer 
alusão ao exemplo de democracia e empenho dado 
pelo sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfer-
magem ao realizar eleições para os seus dirigentes, 
em atendimento a vários princípios da nossa Consti-
tuição Cidadã.

O sistema COFEN/CORENs, representativo e 
fiscalizador da enfermagem, no ano de 2011, serviu 
de exemplo para todo o Brasil quando se utilizou da 
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democracia para escolher os seus dirigentes regionais, 
eleições estas pautadas em vários princípios constitu-
cionais que permitiram mais uma vez que novos tempos 
chegassem nessas importantes autarquias federais, 
tão mal conduzidas em tempos não muito distantes.

E, por questão de justiça, parabenizo o grande 
agente de transformação, pessoa que iniciou e promo-
veu a realidade, moralidade e efetividade do sistema 
COFEN/Conselhos Regionais: Dr. Manoel Carlos Neri 
da Silva, Presidente do Conselho Federal de Enferma-
gem, que assumiu o COFEN após o mesmo estar em 
total estado de dilaceração devido ao escândalo de 
corrupção, apurado na Operação Predador, deflagrada 
e conduzida pela Polícia Federal no ano de 2005, que 
redundou na prisão do Presidente do Conselho Federal, 
à época, assim como outros presidentes de conselhos 
regionais. O Dr. Manoel promoveu a transformação 
da realidade do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais, através de um trabalho incansável de mo-
ralização, que resgatou a credibilidade, restabeleceu 
o diálogo entre as entidades representativas da enfer-
magem e, desta forma, resgatou a imagem de todo o 
sistema COFEN/CORENs, integradas por autarquias 
públicas federais que se encontravam anteriormente 
desacreditadas por todos.

Hoje, o COFEN e os CORENs desenvolvem um 
trabalho voltado para valorização dos profissionais da 
enfermagem, bem como em prol de todos os integran-
tes da sociedade, que são, na verdade, destinatários 
finais deste brilhante trabalho.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, serão re-
alizadas eleições para a próxima gestão do Conselho 
Federal de Enfermagem, e aqui faço uma deferência 
a mais um grande acerto do Manoel Carlos Neri pela 
escolha de Irene do Carmo Alves Ferreira, para presi-
dente do Conselho Regional de Enfermagem de Sergi-
pe, pessoa séria e determinada, merecendo destaque 
a sua capacidade de gerenciar com diálogo, de agregar 
várias frentes e posicionamentos em prol do Conselho 
Regional, além de capacidade técnica assente no es-
tudo e dedicação à profissão, pois no Estado de Sergi-
pe é reconhecido o exemplo de gestão eficiente dado 
por esta mulher, que foi escolhida pelo Presidente do 
Conselho Federal para dar continuidade a um traba-
lho íntegro, que revolucionou o COREN de Sergipe e 
imprimiu respeito e prestígio à enfermagem sergipa-
na, não só reconhecido pelos integrantes do sistema 
COFEN/CORENs, mas por todo o Estado de Sergipe.

Parabéns, Manoel! Parabéns, Irene! Tenho certe-
za, assim como toda a bancada do nosso Estado, que 
será uma gestão eficiente que irá consolidar o respei-
to e modelo de eficiência na gestão que hoje detêm o 
Conselho Federal e os Conselhos Regionais.

Parabéns, ainda, a todos os integrantes da Cha-
pa: Antonio Marcos Freire Gomes, Gelson Luiz de Al-
buquerque, Ivete Santos Barreto, Jebson Medeiros de 
Souza, Marcia Cristina Krempel, Maria do Rozário de 
Fatima Borges Sampaio, Osvaldo Albuquerque Sousa 
Filho e Silvia Maria Neri Piedade.

Parabéns aos conselheiros suplentes: Amaury 
Angelo Gonzaga, Ana Tania Lopes Sampaio, Anselmo 
Jackson Rodrigues de Almeida, Dorisdaia Carvalho 
de Humerez, Julita Correia Feitosa, Regina Maria dos 
Santos, Sebastião Junior Henrique Duarte, Vencelau 
Jackson da Conceição Pantoja e Wilton José Patrício.

Sr. Presidente, peço que meu discurso seja am-
plamente divulgado pelos órgãos de comunicação 
deste Parlamento.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Márcio Ma-
cêdo.

O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna nesta tarde para explicitar 
a minha preocupação acerca do relatório do Deputa-
do Paulo Piau.

São 17 horas da tarde de hoje, mas até este 
momento nenhum Deputado recebeu a proposta do 
relatório. É uma temeridade. Como vamos debater um 
tema que não conhecemos?

O Código Florestal é uma legislação extrema-
mente importante para o País. É estratégica, mexe 
com vários setores, pelo menos, diretamente, como 
o agronegócio, a agricultura familiar e a proteção do 
patrimônio natural do País. E não temos tempo para 
fazer esse debate.

A preocupação é que nesse meio tempo tente-se 
reeditar o projeto que saiu daqui da Câmara. O projeto 
saiu daqui com problemas e tendencioso. Nessa tría-
de agricultura familiar, meio ambiente e agronegócio 
pesou mais para o agronegócio, em detrimento das 
outras vertentes.

E sabemos que é fundamental que se cons-
trua um consenso sobre esses três temas, porque a 
reedição da Emenda nº 164 é um atentado contra o 
País e um retrocesso. Portanto, acho importante que 
o acordo político feito no Senado, com a participação 
inclusive dos partidos e dos Deputados aqui da Câ-
mara, seja mantido.

Eu sou um daqueles que tem críticas ao texto 
do Senado. Eu acho que ele tem problemas e nós 
haveremos de debatê-los no conjunto da sociedade, 
mas reabrir o debate para votar é golpe, é quebra de 
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acordo. Senão, vamos reabrir o debate para discutir no 
conjunto da sociedade e dar um tempo maior.

Agora, reabrir o debate para votar em 48 horas 
ou em 72 horas, eu acho muito perigoso e pode haver 
retrocesso do que foi corrigido no Senado. O texto no 
Senado, embora tenhamos críticas – e eu tenho e as 
elenco –, foi fruto de um acordo possível do ponto de 
vista da política e do momento histórico que estamos 
vivendo. 

Portanto, temos que respeitar o acordo, votar o 
texto do Senado, e, como dizem os ambientalistas, se 
puder fazer revisão daqui a 5 anos, vamos discutir e 
fazê-la. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Dando 

continuidade ao Grande Expediente, concedo a palavra, 
pela ordem, ao Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, no fim de semana eu estranhei o silên-
cio da nossa mídia frente a acusações muito graves a 
políticos envolvidos com o jogo do bicho. O Senador 
Demóstenes Torres é esse catão do Cerrado, que gosta 
de, dedo em riste, apontar e acusar todo mundo. De 
repente, aparece com uma intimidade com o bicheiro 
Cachoeira impressionante: mais de 300 ligações por 
ano. Isso não é simpatia, isso já é quase amor, como 
tem aquele bloco, porque revela, na verdade, que há 
uma articulação curiosa.

E as águas de março dessa cachoeira estão 
nos revelando e desnudando algumas questões mui-
to sérias. A revista Veja, pouco tempo atrás, apontou 
Demóstenes como um dos bastiões da moralidade, 
apresentou-o como um catão do Cerrado, a figura pro-
ba, pura e que tem a mão sempre pronta para acusar 
e atacar as pessoas.

Agora, há um silêncio dessa imprensa, essa mes-
ma imprensa que tem uma capacidade de criticar. A 
imprensa tem que ser investigativa, mas trata-se de 
uma investigação seletiva. Se fosse alguém do PT ou 
da base do Governo, as manchetes teriam explodido. 
E, de repente, eu verifico um silêncio. Este silêncio 
pode significar ingenuidade e inocência no assunto ou 
cumplicidade. Como a revista Veja não é ingênua nem 
inocente, então, é cumplicidade mesmo com o crime 
organizado, para não divulgar a realidade dessa tra-
ma, uma trama esquisita que envolve interesses que 
estão aí surgindo à luz do dia.

Então, cabe-nos apenas cobrar o silêncio dessa 
mídia que golpeia com uma frequência impressionante 
numa direção e, de repente, silencia, convenientemente, 
se acumpliciando com essas denúncias gravíssimas 
envolvendo políticos do DEM, do PSDB e do PPS. Na 

verdade, isso mostra que a mídia não está interessada 
em fazer investigação. Eu não estou fazendo acusa-
ção e não quero clemência nem apoio. Imprensa não 
pode ser chapa branca nem marrom. Imprensa tem que 
investigar. Este é o seu papel. Agora, o que estamos 
vendo é um desserviço à democracia, uma acusação 
repetitiva e, de repente, o silêncio mais esquisito em 
relação ao que está acontecendo.

Então, aqui ficam as perguntas: por que tantos 
telefonemas do Cachoeira para o Senador, para o ca-
tão do Cerrado? Por que tanto silêncio da mídia com 
relação aos acusados? Por que esse ataque seletivo? 
Então, façam uma investigação e apontem as coisas 
com a devida responsabilidade e seriedade.

Não estou aqui fazendo acusação, nem tampou-
co uso a tribuna como espaço para crescer fazendo 
acusação como prática política de deduragem ou de 
sensacionalismo para acusar quem quer que seja, mas 
me indigna ver uma mídia dando tratamento seletivo. 
Quando se refere a determinadas pessoas, ela silencia, 
acumplicia-se e não revela o que está para acontecer.

No fundo, isso é revelador de uma disputa política 
que nós temos neste País e eu espero que a Veja, que 
não vê, reconheça que o bicho pegou. O bicho pegou e 
pegou sério. Isso vai trazer consequências para todos 
aqueles que devem explicações à sociedade. A mim 
cabe apenas questionar: por que a virulência? O Se-
nador Demóstenes, que sempre acusou com aquela 
pose de vestal, de homem puro, completo, agora deve 
explicações claras.

Eu não estou acusando, apenas perguntando e 
quero que ele esclareça o que fez ligando tanto para 
o Carlinhos Cachoeira.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
 O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pelo PV.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Sarney Filho, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PV.

O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV – MA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em resposta à afirmação que tenho 
ouvido aqui muito, no dia de hoje, de que o Código 
Florestal atua como inibidor do processo produtivo, 
de que mesmo os pequenos avanços que vieram do 
Senado vão comprometer de forma bastante grave a 
produção – já houve inclusive cálculos de litros de lei-
te que se iria perder –, eu gostaria de acentuar dois 
dados importantes.

Hoje, a estrutura produtiva do País mostra que 
a agropecuária ocupa 18,6% do nosso território, ou 
seja, 158,8 milhões de hectares, enquanto as terras 
destinadas à produção de lavouras permanentes e tem-
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porárias ocupam cerca de 59,8 milhões de hectares. 
Por outro lado, a adoção de inovações tecnológicas 
na agropecuária, mesmo que em escalas mínimas, 
poderá contribuir para o aumento da produtividade 
com a consequente liberação de áreas para a produ-
ção de lavouras.

Meus amigos Deputados e Deputadas, aqueles 
que estão nos vendo e nos ouvindo, na agropecuária 
uma cabeça de gado consome hoje em torno de 1,1 
hectare de terra. Essa é a média da nossa pecuária.

Ora, num cálculo simples, se reduzíssemos, por 
inovações tecnológicas, Deputado Vicentinho, para que 
fossem duas cabeças de gado por hectare, só essa 
inovação daria em torno de 70 milhões de hectares 
para a agricultura.

Então, o que eu quero dizer com isso é que não 
há ameaça. O Código Florestal atual não ameaça a 
produção, tanto que a produção a cada ano tem au-
mentado, enquanto o desmatamento tem diminuído. 
Neste momento, em que nós vamos ter a Rio+20, em 
que o mundo discute as mudanças climáticas, em que 
o Acre, por exemplo, sofre a maior cheia da sua histó-
ria, em que o clima global visivelmente passa por um 
desarranjo, nós vamos mexer numa legislação que 
está dando certo. Para quê? Para beneficiar a maioria 
da população, para beneficiar os lavradores, os cam-
poneses, o pequeno agricultor? Não. Para beneficiar 
alguns poucos grandes proprietários, que vão ser os 
maiores beneficiados dessa mudança na legislação. 
Enquanto isso, os nossos direitos difusos, que são os 
direitos da sociedade, e a função socioambiental da 
terra ficam esquecidos, alijados.

É um retrocesso aquilo que se anuncia para 
a votação, que, graças a Deus, não será mais hoje. 
Temos mais um tempo para pensar. Não devemos 
aprovar nem aquilo que saiu da Câmara, que é o pior, 
nem aquilo que saiu do Senado, que é o menos ruim. 
Vamos ficar em consonância com a nossa sociedade, 
com as aspirações da juventude, com as expectativas 
do mundo, que deseja um novo tipo de economia, com 
novos parâmetros de consumo e de produção.

Portanto, temos uma semana a mais para refletir. 
E eu faço um apelo a todos os companheiros e com-
panheiras, Deputados aqui presentes, para que refli-
tam, ouçam as suas bases e voltem para cá dizendo 
que não será necessário que apequenemos a nossa 
legislação ambiental tão bem-sucedida.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a afir-
mação de que o Código Florestal vigente atua como 
um inibidor do processo produtivo, principalmente em 

função de um eventual desconhecimento do mesmo, 
é uma grande falácia, pois desde 1934 o País já se 
preocupava com a proteção de suas florestas. E mais, 
proibia o corte raso em 25% da área de cada proprie-
dade, conforme disposto pelo primeiro Código Florestal 
brasileiro que foi estabelecido pelo Decreto n° 23.793, 
de 23 de janeiro de 1934, e posteriormente revogado 
pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que 
instituiu o Código Florestal vigente.

Certamente não foi este o motivo da atual revisão, 
nem tampouco os eventuais entraves para a expansão 
do agronegócio.

Áreas disponíveis para a expansão do agronegó-
cio existem. Hoje dispomos de dezenas de milhões de 
hectares de áreas degradadas, os quais se devidamen-
te recuperados poderão vir a compor a base produtiva 
do País, observadas as recomendações emanadas do 
Zoneamento Ecológico e Econômico – ZEE.

Hoje a estrutura produtiva do País mostra que 
a agropecuária ocupa 18,6% do nosso território, ou 
seja 158,8 milhões de hectares, enquanto que as ter-
ras destinadas à produção de lavouras permanentes 
e temporárias chegam a 59,8 milhões de hectares.

Por outro lado, a adoção de inovações tecnológi-
cas na agropecuária, mesmo que em escalas mínimas, 
poderá também contribuir para o aumento da produti-
vidade e com a consequente liberação de áreas para 
a produção de lavouras permanentes e temporárias. 
Conforme estudo divulgado pela Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência – SBPC, aumentando-
-se a lotação de 1,0 para 1,5 cabeças por hectare e 
o desfrute para 30% se manteria o abate anual de 40 
milhões de cabeças e se reduziria a área de pastagem 
em mais de 70 milhões de hectares, área maior que 
a ocupada pela agricultura no País. Estes 70 milhões, 
observado o Zoneamento Ecológico e Econômico, 
também podem ser disponibilizados para a produção 
de lavouras.

Assim, verificamos claramente que a expansão 
do agronegócio não será e não está limitada pela falta 
de áreas para este fim, ou pela legislação ambiental 
vigente. Isto nos leva a uma reflexão sobre os reais 
motivos da presente revisão do Código Florestal.

Ora, o Código vigente é de 1965, escrito não por 
ambientalistas mas por técnicos da agricultura, que 
mesmo com um intuito prioritário voltado para a produ-
ção, não esqueceram da importância de se conservar 
e preservar o nosso patrimônio florestal. Isto ocorreu, 
portanto, há mais de 45 anos.

Também, estamos a mais de 15 anos do adven-
to da Medida Provisória 1.511, de 1996, que ampliou, 
em especial, os percentuais a serem observados para 
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fins de Reserva Legal de 50% para 80%, no caso da 
Amazônia.

Durante todo este período o Código nunca havia 
sido contestado com tanta veemência, pois, na verda-
de, nunca representou nenhum tipo de empecilho ao 
desenvolvimento agropecuário do nosso País.

Apenas após a edição da Lei de Crimes Ambien-
tais e de seus decretos regulamentares, dispondo sobre 
as infrações e estipulando prazos e punições quanto 
à obrigatoriedade de se averbar a Reserva Legal, e 
da Resolução nº 3.545, de 2008, do Banco Central, 
estipulando que os imóveis devem estar regulares, do 
ponto de vista da legislação ambiental, como condição 
de concessão de crédito rural, é que começou esta 
avassaladora e desleal agressão à legislação ambiental.

Entendemos, por conseguinte, que a presente re-
visão, foi motivada, única e exclusivamente, por estes 
motivos, menos nobres, os quais estão, lamentavel-
mente, ligados aos aspectos econômicos e financeiros, 
e não à pseudonecessidade de ajustes operacionais.

Além desta questão central, obviamente, oportu-
nistas de plantão viram nesta revisão uma forma rápida 
de se beneficiar também, materializada nas diversas 
anistias colocadas de maneira sistêmica em todo o tex-
to, resolvendo os seus passivos ambientais históricos.

Esta percepção do setor ruralista, que dispõe de 
representantes em diversos partidos e bancadas, de 
não se adequar ao arcabouço legal vigente, mas de 
fazer com que o mesmo atenda aos seus interesses, 
também é extremamente equivocada e ultrapassada, 
e certamente vai se reverter, à curto prazo, em vulto-
sos prejuízos para o setor em termos mercadológicos, 
para a Nação e para os recursos ambientais.

O Partido Verde, sempre fiel aos seus compromis-
sos, que privilegiam a qualidade de vida para o homem, 
por meio do uso racional e sustentável dos recursos 
ambientais, estará, mais uma vez, atento e vigilante, 
para que tal falácia não se concretize, inclusive junto 
à Sra. Presidente da República, lutando pelo veto, se 
a proposição for aprovada no Congresso Nacional.

Assim, à luz de todo exposto, Sr. Presidente, fica 
aqui o nosso alerta, buscando corrigir este equívoco 
que hoje se contrapõe aos anseios de proteção do 
nosso meio ambiente, em beneficio do agronegócio.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Dando 

continuidade ao Grande Expediente, convido a usar da 
palavra o Deputado Cabo Juliano Rabelo, por 3 minutos.

O SR. CABO JULIANO RABELO (Bloco/PSB 
– MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Parlamentares, retorno à tribuna, 
mais uma vez, para falar da nossa segurança pública, 
em especial a do Estado de Mato Grosso, onde recen-

temente mais um policial foi vitimado. Se a polícia está 
sendo vitimada no decorrer das ocorrências, imaginem 
a sociedade.

Está em questão também o nosso sistema prisio-
nal, Sr. Presidente. Para V.Exa. ter uma ideia, visitei há 
pouco uma unidade prisional no interior de Mato Grosso, 
mais precisamente em Cáceres, na divisa. Funcionava 
com esgoto totalmente estourado na frente, onde aque-
les policiais e agentes penitenciários trabalhavam. O 
odor era forte, Sr. Presidente. É inadmissível a maneira 
como estão sendo tratados tanto os nossos policiais 
quanto os nossos agentes penitenciários.

Mais uma vez, para valorizar essas duas classes, 
tornamos a fazer o pedido para que sejam colocadas 
na pauta de votação a PEC 300, para nivelar o piso 
salarial – uma promessa da nossa Presidenta, diga-
-se de passagem –, e a PEC 308, que transforma o 
agente penitenciário em policial penal, para dar-lhes 
um poder maior.

Sras. e Srs. Parlamentares, estamos próximos de 
uma Copa do Mundo. No nosso Estado houve a pro-
messa de se dobrar o efetivo, o que não irá ocorrer. 
Hoje, dos 16.900 policiais, há apenas 6.200, com pre-
visão de mais 2.400. Mas muitos irão para a reserva. 
De outros Estados também as pessoas nos ligam para 
falar da demanda do efetivo, da carga horária imposta 
a esses policiais, que trabalham numa escala de 24 
por 24 horas. São inúmeros fatores.

É muito cômodo para o Governo se impor sobre 
a segurança pública, sobre os policiais militares, que 
não têm voz, nem vez e não têm sequer como se ma-
nifestar e reivindicar seus direitos. Todos têm direitos, 
principalmente à carga horária. Todas as instituições 
têm sua carga horária, e o policial militar trabalha 60 
horas, 70 horas, 80 horas semanais, não ganha hora 
extra para isso, não ganha adicional noturno.

Não é possível, Sr. Presidente, esse modelo de 
polícia que aí está. Temos que voltar a discutir sobre 
um modelo novo de polícia, para que tanto a sociedade 
quanto a segurança pública saiam ganhando. Temos 
que pensar em um modelo novo urgentemente para 
dar um respaldo maior à sociedade. Mais uma vez 
um banco foi roubado no interior do Mato Grosso, em 
virtude dessa fragilidade. Só neste mês já foram seis. 
Até quando, Sr. Presidente?

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Luis Carlos Heinze.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
trapondo-me ao que o Deputado Sarney Filho disse, 
nós temos de relatar o que ocorre no Rio Grande do Sul 
e em outros Estados do Brasil hoje. Deputado Oziel, o 
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Deputado Giovanni Queiroz, do partido de V.Exa., mos-
trou a situação dos ribeirinhos da Região Norte do País. 
Milhares de famílias serão prejudicadas pelo projeto 
que veio do Senado, afastando de 30 a 100 metros a 
área de preservação. O Deputado Arthur Lira, do PP, 
Deputado Esperidião Amin, disse que na Região Nor-
deste ocorre o mesmo. É na beira dos rios que essas 
famílias se estabelecem. Basicamente, são pequenas 
propriedades, como no seu Estado de Santa Catarina.

Deputado Enio Bacci, no nosso Estado, o Rio 
Grande do Sul, os produtores de fumo, que V.Exa. 
conhece, perdendo de 15 a 30 metros, praticamente 
perdem de 40% a 50% de lavouras cuja área média é 
de 2,5 hectares. Se perderem 50% de 2,5 hectares, a 
atividade será liquidada!

Existem pequenas lavouras de arroz, Deputado 
Enio Bacci, no Rio Jacuí, em Agudo, em Dona Fran-
cisca, em Restinga Seca, em Cachoeira. Deputado 
Esperidião Amin, na zona sul do Estado de V.Exa. 
também existem pequenas lavouras, de 5 hectares, 6 
hectares, 8 hectares. Se tirarem 40 metros, 50 metros, 
60 metros da beira de algum rio, a metade da lavoura 
será retirada.

Nós consolidamos as mansões do lago em Bra-
sília, consolidamos mansões à beira do mar, mas não 
vamos consolidar essa lavoura? Quantas lavouras de 
fumo vamos perder, Deputado Enio Bacci? Quantas 
pocilgas, quantos aviários, quantos tambores de leite?

Há milhares de famílias no Brasil inteiro, no Norte, 
no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste, 
em dificuldades. É importante que os colegas Parla-
mentares se deem conta disso.

Nós consolidamos as mansões dos ricos. Agora 
temos de consolidar as pequenas lavouras. Os médios 
e grandes vão resolver o problema lá no seu Estado, 
Deputado Oziel Oliveira, que V.Exa. conhece bem, na 
região de Barreiras, na Bahia. São áreas grandes. Eles 
até vão adequar-se. Agora, como ficam os pequenos 
produtores do Estado da Bahia, de Rondônia, San-
ta Catarina, Rio Grande do Sul, de qualquer Estado 
brasileiro?

Então, chamo a atenção dos colegas Parlamen-
tares. Fizemos agora uma audiência com o Ministro 
Florence. Mostramos a ele que, das 4,1 milhões de 
pequenas propriedades do Brasil, seguramente 400 
mil famílias vão ser varridas do processo produtivo.

Esta Casa tem o dever e a obrigação de conhecer 
a realidade de cada Estado. Sugiro aos colegas Parla-
mentares que verifiquem o que vai acontecer se não 
mudarmos esse projeto do Senado. Portanto, temos 
de fazer a alteração desses 30 a 100 metros e consoli-
dar, Deputado Homero, as áreas dos produtores rurais, 
principalmente dos pequenos produtores brasileiros.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Luiz Noé.

O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos 
discutindo nesta Casa, na Comissão, a Lei Geral da 
Copa. Trata-se de um debate envolvente, no que diz 
respeito à organização, ao amor pelo futebol, à estru-
tura do Brasil. São temas apaixonantes.

Mas também há temas de princípios de naciona-
lidade, que envolvem o povo brasileiro. Um deles, que 
passa despercebido, é a exclusão comercial.

A FIFA exige que no perímetro de 3 quilômetros 
em torno dos estádios somente seus produtos sejam 
comercializados.

O segundo ponto que é de princípio é a questão 
da bebida alcóolica.

Como é que nós vamos hoje – a sociedade co-
bra, e eu peço apoio aos colegas – autorizar a venda 
de bebidas dentro dos estádios?

Esse é um símbolo, é um exemplo que mostra-
mos para fora!

Muitos dos nossos Estados proibiram a venda de 
bebida alcoólica e os resultados foram excelentes, no 
que diz respeito à redução da violência dentro e fora 
dos estádios e à organização do trânsito nas áreas 
que o circundam.

Isso também é uma questão de princípio. É a 
nossa autonomia como Nação!

E, falando em autonomia de nação, sempre que 
falamos em bebidas e drogas pensamos na nossa fron-
teira. Hoje nós temos em torno de 17 mil quilômetros 
de fronteira, áreas com matas, com água e com terras, 
que é difícil cuidar. E se é por essa fronteira que en-
tram armas e drogas de todas as espécies, nós temos 
também de valorizar aqueles servidores que formam 
um escudo de proteção.

É uma pauta justa a valorização da Receita Fede-
ral, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, 
instituições essas que servem de escudo de proteção 
para o nosso País. Depois que a droga, que a arma, 
que toda espécie de contrabando entra no País nós 
precisamos de outro tipo de comportamento e temos 
maior dificuldade de fiscalização.

Por isso estamos pedindo, na condição de De-
putado Federal, aos órgãos da Justiça a valorização 
dessa categoria que trabalha em defesa de uma fron-
teira segura.

Que lhes seja garantido um trabalho digno.
 O SR. ENIO BACCI – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Enio Bacci. S.Exa. tem 
1 minuto.
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O SR. ENIO BACCI (PDT – RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria apenas 
de fazer um registro.

Nós sabemos, Sr. Presidente, quanto a falta de 
segurança pública aflige todos os brasileiros, princi-
palmente os vetores da segurança. Quando se fala 
em segurança, não adianta comprar viaturas, equipa-
mentos; nós precisamos investir no ser humano que 
trabalha na segurança.

Portanto, para o policial militar, para o policial civil, 
para os bombeiros, a PEC nº 300 é uma expectativa, 
uma esperança de investimento no ser humano. Então, 
o Governo não pode, em hipótese alguma, negar-se 
a dialogar, a continuar uma negociação para que nós 
possamos, sim, visualizar, vislumbrar no horizonte um 
salário-base justo para os nossos policiais.

Por isso, retornar ao diálogo sobre a PEC nº 300 
é essencial para que este País volte a ter um pouco 
mais de paz e segurança, Sr. Presidente.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem 
a palavra o Deputado Onofre Santo Agostini.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu não vou tornar-me insistente demais. Há aqui 330 
Deputados, são 17h11min, e há matéria na Ordem 
do Dia.

Eu acho que V.Exa. poderia dar início à Ordem 
do Dia. Nós temos matéria, temos assunto, temos qu-
orum suficiente, e já passam das 17 horas. Então, eu 
estou insistindo no cumprimento da lei.

É a lei, apenas a lei, é o Regimento Interno que 
determina que havendo número e matéria deve iniciar-
-se a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Quero 
informar à Casa e ao Deputado Onofre que o Presi-
dente está reunido com os Líderes. Assim que S.Exa. 
concluir a reunião dará início à Ordem do Dia.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem 
a palavra, pela ordem, a Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RNº Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
abordar, mais uma vez, a polêmica em torno do rea-
juste do piso salarial do magistério.

O jornal Folha de S.Paulo de ontem traz a ma-
téria intitulada “Estados não garantem piso para pro-
fessor”, que diz:

“Mesmo com a medida estabelecida em 
lei desde 2008, Estados não garantem que vão 
cumprir o novo piso salarial para os professo-
res, anunciado pelo Ministério da Educação 
na última semana.

Levantamento da Folha mostra que ao 
menos 11 não têm prazo para se adaptar.

Entre eles, seis dizem que pretendem 
conceder o reajuste, mas sem saber quando.

Cinco ainda analisam o impacto do re-
ajuste no orçamento e não garantem se vão 
conseguir cumprir a medida.”

Sr. Presidente, recentemente os Prefeitos e Go-
vernadores aqui estiveram reunidos com o Deputado 
Marco Maia. Pediram a S.Exa. que colocasse em vo-
tação imediatamente um recurso apresentado por nós, 
em dezembro do ano passado, para garantir o reajuste 
de 22,22% do piso salarial do magistério.

Pois bem, na última quinta-feira, estiveram com 
o Deputado Marco Maia os representantes da CNTE. 
Estavam lá o Deputado Artur Bruno, o Deputado Weli-
ton Prado e esta Deputada. Sr. Presidente, solicitamos 
claramente ao Deputado Marco Maia que não coloque 
em votação esse projeto de lei que trata da alteração 
das regras de reajuste do piso nacional do magistério. 
Fizemos um apelo para que S.Exa. não coloque em 
votação esse projeto até que possa haver uma me-
diação e uma negociação no Congresso Nacional. O 
Deputado Marco Maia foi atencioso, foi sensível, as-
sumiu o compromisso.

Eu fiquei com a incumbência, na condição de 
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Piso 
Salarial do Magistério nesta Casa, junto com o Depu-
tado Artur Bruno, com a missão de constituir uma co-
missão – e vamos criá-la –, Deputada Benedita, com 
a participação de representantes dos demais partidos.

A CNTE, que representa 2,5 milhões de profes-
sores em todo o Brasil, está disposta a sentar à mesa 
para negociar, revelando postura de muita responsa-
bilidade. Portanto, esta Comissão vai ser constituída, 
e vamos promover o diálogo nesta Casa, ouvindo 
gestores, Prefeitos, Governadores e os representan-
tes dos professores. Estamos abertos à negociação, 
desde que, Deputado Ivan Valente, não comprometa 
as conquistas que obtivemos com a Lei nº 11.738, que 
criou o piso salarial do magistério.

Não podemos retroceder. Não dá para aceitar-
mos que vigore apenas o INPC como mecanismo de 
reajuste do piso do magistério. Isso vai na contramão 
daquilo que estamos debatendo em relativamente ao 
Plano Nacional de Educação, uma política de valori-
zação salarial e profissional do magistério brasileiro.

Esperamos constituir, muito em breve, essa co-
missão nesta Casa para promover a negociação.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Severino 
Ninho.
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O SR. SEVERINO NINHO (Bloco/PSB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje, 6 de março, completam-se 
185 anos da Revolução Pernambucana de 1817, co-
nhecida como a Revolução dos Padres, liderada pelo 
Padre Roma e por Frei Caneca – está presente aqui 
o recifense Cadoca.

Essa revolução é um marco na história da Amé-
rica do Sul, da América do Norte e, digamos assim, 
da humanidade. Com ela implantou-se o governo pro-
visório em Pernambuco e proclamou-se a República, 
que somente veio a acontecer efetivamente no Brasil 
62 anos depois.

Quero relembrar esse fato histórico do Estado de 
Pernambuco. Fiz um breve discurso no início da sessão 
e solicitei que o mesmo fosse dado como lido. Peço, 
portanto, aos órgãos de divulgação da Casa que o pu-
blique, porque se trata de fato marcante para o nosso 
País a Revolução Pernambucana de 1817, quando os 
pernambucanos, insatisfeitos com o tratamento dado 
pela Coroa, que privilegiava na época os portugueses 
em detrimento dos brasileiros – principalmente dos 
pernambucanos –, revoltaram-se.

Implantou-se, em Pernambuco, no dia 6 de mar-
ço de 1817, a República, que durou 79 dias. Foi ela-
borada uma Constituição da República, proclamada 
em Pernambuco, sob a liderança dos padres Roma, 
de Frei Caneca e de outras lideranças, que, depois, 
foram sufocadas pelo governo central.

Então, trata-se de um registro histórico da época 
do Império. Como pernambucano e como cidadão iga-
rassuense, onde Pernambuco surgiu, em 9 de março 
de 1535, faço este registro para os companheiros, para 
o conhecimento da Casa, para os que se interessam 
pela História brasileira.

Desse modo, faço este registro para a memoriza-
ção daqueles fatos em nosso Estado de Pernambuco, 
em 1817, com a Proclamação da República, depois 
sufocada pelo governo central.

Muito obrigado. E boa tarde a todos.
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Pas-

so a palavra à ex-Governadora e Deputada pelo Rio 
de Janeiro, Benedita da Silva.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a Procuradoria Especial da Mulher 
desta Casa está promovendo hoje o seminário intitu-
lado 80 Anos da Conquista do Voto Feminino – Mulher 
no Poder.

Esse evento faz parte das atividades do Dia Inter-
nacional da Mulher, em parceria com o Banco Mundial, 
que hoje também faz leitura do relatório – essa leitura 
é feita anualmente – sobre o desenvolvimento mun-

dial, desta vez com o foco em igualdade de gênero e 
desenvolvimento.

Deputado Amauri, fiquei impressionada com a 
leitura do relatório. Em que pese nós termos hoje um 
número bem maior de mulheres na educação, nós te-
mos ainda no mundo 35 milhões de mulheres que não 
frequentam as escolas.

O relatório também coloca outra questão: apesar 
de a expectativa de vida da mulher ter sido acrescida 
de 20 anos, 4 milhões de mulheres ainda morrem pre-
cocemente. E isso comparado a homens e a meninos.

Temos ainda uma mortalidade materna crescen-
te. E, em que pese o desenvolvimento econômico no 
Brasil, na América Latina e até mesmo no mundo, as 
mulheres ainda continuam em desigualdade salarial, 
exercendo o mesmo ofício do homem. Em se tratan-
do das mulheres negras, as desigualdades aumentam 
cada vez mais.

É por isso, Sr. Presidente, que aqui estou não só 
para pedir o registro, na íntegra, do meu pronuncia-
mento, mas também a divulgação do mesmo, porque 
ele tem um conteúdo que acredito ser importante para 
os debates e as discussões da inclusão de gênero nas 
políticas públicas que hoje o Governo brasileiro vem 
implementando nas áreas de saúde e educação.

O Brasil não está mal colocado nesse contexto do 
relatório, do Banco Mundial, acerca do desenvolvimen-
to econômico, mas nós ainda temos grandes desafios, 
principalmente em se tratando da representação da 
mulher na política, embora tenhamos no Brasil uma 
Presidente da República.

Portanto, está de parabéns, pela iniciativa, a nossa 
Procuradoria Especial da Mulher, à frente a Deputada 
Elcione Barbalho.

Hoje nós teremos a abertura da exposição 80 
Anos do Voto Feminino, às 19h30min. Convidamos 
toda a Casa para conosco observar a exposição da 
mulher na política, nos 80 anos em que nós, mulheres, 
estamos votando.

Obrigada, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Procu-
radoria Especial da Mulher promove hoje o seminário 
80 Anos da Conquista do Voto Feminino – Mulher no 
Poder. O evento faz parte das comemorações do Dia 
Internacional da Mulher – 8 de março.

Será lançado hoje pelo Banco Mundial e pela 
Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados 
o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2012 – 
Igualdade de Gênero e Desenvolvimento.
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O encontro marca a abertura da Exposição 80 
anos do Voto Feminino, na galeria do corredor de aces-
so ao plenário da Casa.

A instituição do voto feminino se deu a partir de 
uma reforma no Código Eleitoral, com a assinatura 
do Decreto-Lei nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, 
pelo então Presidente Getúlio Vargas.

O Brasil, em comparação a outros países, pode 
ser considerado pioneiro. Argentina e França só o fize-
ram na década de 1940, e Portugal e Suíça, na década 
de 1970. A Nova Zelândia, no entanto, saiu na frente 
ao instituir o voto feminino em 1893.

A luta pelo voto feminino no Brasil iniciou-se em 
1910, quando a professora Deolinda Daltro fundou, no 
Rio de Janeiro, o Partido Republicado Feminino. Po-
rém, manifestações mais contundentes só ocorreram 
em 1919, quando a bióloga Bertha Lutz fundou a Liga 
pela Emancipação Intelectual da Mulher.

A primeira mulher eleita Deputada Federal foi 
Carlota Pereira de Queirós (1892-1982), que tomou 
posse em 1934 e participou dos trabalhos da Assem-
bleia Nacional Constituinte. 

Tivemos um longo caminho, mas aqui chegamos.
O Prefácio à visão geral desse relatório lançado 

hoje fala em desenvolvimento mundial, em igualdade 
de gênero e desenvolvimento. É que esses padrões 
de progresso e persistência em igualdade de gênero 
são importantes tanto para os resultados do desenvol-
vimento quanto para a formulação de políticas. Eles 
são importantes – diz o Relatório – porque a igualdade 
de gênero é objetivo essencial do desenvolvimento em 
seu próprio direito. Mas a maior igualdade de gêne-
ro também é a economia inteligente, aumentando a 
produtividade e melhorando outros resultados do de-
senvolvimento, incluindo perspectivas para a próxima 
geração e para a qualidade das políticas e instituições 
da sociedade.

O desenvolvimento econômico não é suficiente 
para reduzir todas as disparidades de gênero. As polí-
ticas corretivas que focam na persistência de hiatos de 
gênero são essenciais. Mesmo já tendo conquistado 
uma igualdade formal entre mulheres e homens no país, 
temos ainda um longo caminho até a igualdade real.

Os índices de violência doméstica, as diferenças 
salariais e a baixa presença feminina em certos seg-
mentos profissionais e na política são provas dessa 
desigualdade.

As estatísticas do IBGE de 2011 apontam que as 
mulheres ainda recebem, em média, salários 28% in-
feriores aos dos homens nas mesmas funções. Dados 
do IPEA de 2009 mostram índice de desemprego de 
5,3% para homens brancos, enquanto entre mulheres 
negras o número está em 12,5%.

Ainda que tenha uma mulher na Presidência 
da República, no Brasil as mulheres correspondem a 
somente 8,9% dos Congressistas e a 12% dos Parla-
mentares nas Assembleias Legislativas e nas Câma-
ras Municipais. Precisamos ampliar essa participação 
e colocar as mulheres em situação de igualdade no 
poder político.

Esse era o sonho de Bertha Lutz, de tantas co-
rajosas companheiras.

Parabéns ao Banco Mundial e à Procuradoria 
Especial da Mulher, da Câmara dos Deputados, pela 
iniciativa!

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Vanderlei 
Siraque.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, cidadãos e cidadãs brasileiros que 
estão nas galerias da Câmara dos Deputados, aque-
les que também nos assistem pela TV Câmara, meus 
cumprimentos.

Informo aos Srs. Parlamentares que já estou re-
colhendo assinaturas de V.Exas. pela criação da Frente 
Parlamentar em Defesa da Competitividade da Cadeia 
Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e Plástico.

Esse setor é de fundamental importância para o 
desenvolvimento econômico nacional e para a gera-
ção de emprego e renda no nosso País, mas, infeliz-
mente, está sendo torpedeado pela guerra dos portos. 
Esperamos, inclusive, que o Senado Federal aprove o 
Projeto de Resolução do Senado nº 72, de 2010, para 
acabar com a guerra fiscal entre os Estados.

Alguns Estados, infelizmente, estão dando isen-
ção de ICMS a produtos importados, especialmente a 
alguns que vêm de países como a China. Estão geran-
do emprego lá e desemprego no Brasil. O crescimen-
to deles está muito bem, estão querendo até reduzir 
para 7,5% ao ano, enquanto aqui há toda dificuldade.

Para encerrar, Sr. Presidente, peço o apoio dos 
nobres colegas para a criação da Frente Parlamentar 
em Defesa da Competitividade da Cadeia Produtiva 
do Setor Químico, Petroquímico e Plástico em nosso 
País, muito importante para a geração de emprego e 
renda. Vamos lutar também pelo fim da guerra fiscal 
entre os Estados, porque dar incentivo à custa dos 
nossos empregos não vale!

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Eleuses Paiva.
O SR. ELEUSES PAIVA (PSD – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Boa tarde, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares.
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Ocupo a tribuna no dia de hoje, Sr. Presidente, 
para falar que todos nós viemos ao Parlamento nesta 
semana, sabendo que teríamos pela frente uma das 
votações mais importantes desta Casa: a votação do 
novo Código Florestal.

Entendo, por ser médico, mas homem do interior, 
a importância de votarmos e aprovarmos o Código Flo-
restal. Infelizmente, tudo nos leva a crer – ainda não 
existe um acordo quanto ao relatório – que teremos 
adiada essa votação.

Acredito que isso seja até benéfico, Sr. Presidente, 
para não cairmos na armadilha maniqueísta de se dis-
cutir hoje o bem contra o mal, ou teses ruralistas con-
tra teses ambientalistas, ou Governo contra Oposição.

Entendo claramente que a discussão do Código 
Florestal, a questão fundiária brasileira não é progra-
ma de governo, e, sim, uma responsabilidade, um pro-
grama de Estado que interessa a todos os brasileiros.

Há uma tese nacionalista muito bem defendida 
nesta Casa pelo Deputado Aldo Rebelo, e eu tenho 
certeza de que as pessoas que acreditam no desen-
volvimento do País com responsabilidade social sa-
berão como votar.

Acredito que a manutenção da Emenda nº 164, 
que reflete a situação das áreas consolidadas e, muito 
mais do que isso, da APP com reserva legal, venha a 
manter uma situação semelhante ao que foi feito nas 
cidades também para o campo. Que não tenhamos 
maneiras de pensar diferentes de quem mora no cam-
po e quem mora na cidade, e, principalmente, que o 
texto possa não criar um êxodo rural, mas fortalecer 
o setor agrícola brasileiro.

Temos que ter a responsabilidade de saber que 
um setor que leva para a balança econômica cerca de 
800 bilhões de reais deve ser tratado com todo o respei-
to desta Casa e com a preocupação de melhorarmos 
cada vez mais a economia deste País, principalmente 
para poder repartir com aqueles que mais necessitam.

Portanto, Sr. Presidente, acredito que esta Casa, 
não nesta semana, mas na semana que vem, terá a 
responsabilidade de ver consolidada a votação de um 
código florestal que possa levar ao homem do campo, 
à pessoa mais simples que vive no campo, que vive no 
interior deste País, a tranquilidade, para que continue 
trabalhando e vivendo com a dignidade que merece.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Amauri Tei-
xeira.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, 
quero deixar como lido o artigo da Carta Maior, de au-

toria de Vinicius Mansur, intitulado Governo endurece 
e FIFA pede desculpas alegando erro de tradução.

A FIFA só pode ter uma atitude como essa pela 
conduta desqualificada, deselegante e descabida do 
Sr. Jérôme Valcke, que quero aqui repudiar. Um cida-
dão desses não pode fazer a interlocução com o Brasil, 
país soberano e respeitado no concerto internacional.

Sr. Presidente, quero, desta tribuna, fazer um 
apelo à bancada do PMDB, ao Líder da bancada do 
PMDB, com quem temos tido uma relação fraterna, 
de companheirismo, de base aliada, e dizer que o ma-
nifesto lançado por uma parte da bancada do PMDB 
– a verdade é essa –, não por toda a bancada, é to-
talmente descabido.

O manifesto que revela insatisfações da relação 
do PMDB com o Governo atribui essa insatisfação ao 
PT. Nós temos tido relação com membros do Gover-
no, como, por exemplo, o Ministro Fernando Bezerra, 
que é do PSB, e que nos atende muito bem. Temos 
tido dificuldade de ser atendidos por alguns Ministros 
do PT. Não é privilégio do PMDB ter dificuldade de 
ser atendido por esse ou aquele Ministro. Não é por 
o Ministro ser do PT que se vai atribuir dificuldade de 
relação. Nós mesmos do PT temos essa dificuldade, 
às vezes, de nos encaixar na agenda do Ministro.

Eu só espero que essa parcela do PMDB, rebel-
de, como ela está se chamando, não use esse artifício 
para quebrar acordos.

Nós temos uma votação difícil que é a do Código 
Florestal, e o PMDB está nesse acordo de não termos 
retrocesso aqui na Câmara e de não abrirmos para 
fazer votação que retroceda. Nós temos um acordo 
para, no mínimo, manter o texto do Senado ou para 
não votar o Código Florestal.

Eu só espero que essa parcela do PMDB não te-
nha se utilizado desse manifesto para quebrar acordo. 
Espero ainda que nós normalizemos a relação com 
esse partido importante da base aliada.

Chamo ao bom senso todos os membros do 
PMDB, inclusive aqueles que assinaram o manifesto.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dar 
como lida matéria Governo endurece e FIFA pede des-
culpas alegando erro de tradução, do site Carta Maior 
e de autoria de Vinicius Mansur.

Segundo o texto, o Ministro dos Esportes, Aldo 
Rebelo, comunicou oficialmente à FIFA que o Governo 
brasileiro não aceita mais o Secretário-Geral da enti-
dade, Jêróme Valcke, como interlocutor. O assessor da 
Presidência da República para Assuntos Internacionais, 
os Presidentes da Câmara e do Senado, o Presidente 
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da Comissão Especial que analisa a Lei Geral da Copa 
e o Deputado Romário apoiaram a posição de Rebelo. 
Valcke voltou atrás: disse ter sido mal interpretado e 
pediu desculpas.

No final da tarde desta segunda-feira (5), uma 
carta assinada pelo Ministro dos Esportes, Aldo Rebelo 
(PCdoB), endereçada ao Presidente da FIFA, Joseph 
Blatter, comunicou oficialmente à entidade gestora do 
futebol mundial que o Governo brasileiro não reconhe-
ce mais o seu Secretário-Geral, Jêróme Valcke, como 
interlocutor. No texto, o Ministro afirma ter recebido 
com espanto “as declarações inapropriadas” de Valcke 
à imprensa internacional.

No último fim de semana, o Secretário-Geral da 
FIFA criticou a organização do mundial e afirmou que 
o Brasil precisa de “um chute no traseiro”. Ainda no fim 
de semana, Aldo Rebelo criticou a postura do francês 
e disse que o Governo não trataria mais com esse 
francês sobre a Copa de 2014. Em sua tréplica, Valcke 
chamou o Ministro dos Esportes de infantil.

Contudo, o Secretário-Geral da FIFA mudou rá-
pido de ideia. Poucas horas depois de ter recebido a 
carta de Rebelo, ele respondeu, lamentando a inter-
pretação incorreta de suas palavras. O Secretário-
-Geral disse que, “em francês, ‘se donner un coup de 
pied aux fesses’ significa apenas ‘acelerar o ritmo’, e 
que, “infelizmente, essa expressão foi traduzida para 
o português usando-se palavras muito mais fortes”. 
Entretanto, Valcke pediu desculpas ao Ministro e a 
todos que se sentiram ofendidos com suas palavras. 
No documento, ele reitera que o “Brasil é e sempre 
será a única opção para sediar a Copa do Mundo da 
FIFA 2014”.

Na manhã da segunda-feira (5), o Assessor da 
Presidência da República para Assuntos Internacionais, 
Marco Aurélio Garcia, em Hannover, Alemanha, onde 
acompanha a comitiva da Presidenta Dilma Rousseff, 
disse à imprensa que o interlocutor da FIFA “já está 
riscado” e o chamou de “vagabundo” e “boquirroto”. O 
Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), 
que também está em Hannover, afirmou que a Presi-
denta Dilma aprovou a postura do Ministro dos Esportes.

O Presidente da Câmara dos Deputados, Marco 
Maia (PT – RS), endossou o coro: “É uma declaração 
que merece, na verdade, que a gente dê um chute de 
volta”. Segundo Maia, nada é imposto ao Parlamento 
do Brasil “nem pelo governo, nem pelas entidades do 
País, nem muito menos por entidades de fora do País”. 

Para o Presidente do Senado, José Sarney (PMDB 
– AP), Aldo Rebelo “falou em nome de todo o povo bra-
sileiro do nosso sentimento dessa intromissão indevida”.

O Deputado Romário (PSB – RJ), integrante da 
Comissão Especial que analisa a Lei Geral da Copa 

(PL 2330/11) e que já declarou à imprensa que lutaria 
“até onde puder para que a FIFA não monte um Estado 
dentro deste Estado”, considerou, por meio do Twitter, 
como “mal colocadas e, no mínimo, mal-educadas” as 
expressões utilizadas por Valcke. Porém, Romário pon-
derou que o Secretário “tem 100% de razão quando 
fala que o Brasil está atrasado”.

O Presidente da Comissão Especial, o Deputado 
Renan Filho (PMDB – AL) emitiu nota oficial chamando 
o francês de deselegante, inconsequente e desrespei-
toso, além de garantir que o Relatório do Deputado Vi-
cente Cândido sobre a Lei Geral da Copa será votado 
amanhã (6) e encaminhado ao plenário da Câmara 
ainda nesta quarta-feira (7).

De acordo com a assessoria do Comitê Orga-
nizador Local (COL) da Copa 2014, as polêmicas 
com o Governo não devem impedir a visita de Valcke 
ao Brasil, agendada para o próximo dia 12. Segundo 
o assessor de imprensa do COL e da CBF, Rodrigo 
Paiva, a visita que irá acompanhar as obras é de “um 
grupo do COL e um grupo da FIFA, e não tem nada a 
ver com o Governo”. A programação da visita deverá 
ser fechada ainda esta semana, mas a previsão é de 
que Valcke, acompanhado dos ex-jogadores Ronaldo 
e Bebeto, passe por Recife, Brasília e Cuiabá.

Muito obrigado.
Governo endurece e Fifa pede desculpas ale-

gando erro de tradução
O ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, comunicou 

oficialmente à Fifa que o governo brasileiro não aceita 
mais o secretário-geral da entidade, Jêróme Valcke, 
como interlocutor. O assessor da Presidência da Re-
pública para Assuntos Internacionais, os presidentes 
da Câmara e do Senado, o presidente da Comissão 
Especial que analisa a Lei Geral da Copa e o deputado 
Romário apoiaram a posição de Rebelo. Valcke voltou 
atrás: disse ter sido mal interpretado e pediu desculpas.

Vinicius Mansur
Data: 5-3-2012
Brasília – No final da tarde desta segunda-feira 

(5), uma carta assinada pelo ministro dós Esportes, 
Aldo Rebelo (PCdoB), endereçada ao presidente da 
Fifa, Joseph Blatter, comunicou oficialmente à entida-
de gestora do futebol mundial que o governo brasileiro 
não reconhece mais o seu secretário-geral, Jêróme 
Valcke, como interlocutor. No texto, o ministro afirma 
ter recebido com espanto “as declarações inapropria-
das” de Valcke à imprensa internacional.

No último fim de semana, o secretário-geral da 
Fifa criticou a organização do mundial e afirmou que o 
Brasil precisa de “um chute no traseiro”. Ainda no fim 
de semana, Aldo Rebelo criticou a postura do francês 
e disse que o governo não trataria mais com ele so-



05408 Quarta-feira 07 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2012

bre a Copa 2014. Em sua tréplica, Valcke chamou o 
ministro dos Esportes de infantil.

Contudo, o secretário-geral da Fifa mudou rápido 
de ideia. Poucas horas depois de ter recebido a carta 
de Rebelo, ele respondeu lamentando a interpretação 
incorreta de suas palavras. O secretário-geral disse 
que “em francês, ‘se donner un coup de pied aux 
fesses’ significa apenas “acelerar o ritmo”, e, infeliz-
mente, essa expressão foi traduzida para o português 
usando palavras muito mais fortes.” Entretanto, Valcke 
pediu desculpas ao ministro e a todos que se sentiram 
ofendidos com suas palavras. No documento, ele rei-
tera que o “Brasil é e sempre será a única opção para 
sediar a Copa do Mundo da Fifa 2014”.

Repercussão
Na manhã desta segunda-feira, o assessor da 

Presidência da República para Assuntos Internacio-
nais, Marco Aurélio Garcia, desde Hannover, Alema-
nha, onde acompanha a comitiva da presidenta Dilma 
Rousseff, disse à imprensa que o interlocutor da Fifa 
“já está riscado” e o chamou de “vagabundo” e “bo-
quirroto”. O governador do Rio Grande do Sul, Tarso 
Genro (PT), que também está em Hannover, afirmou 
que a presidenta Dilma aprovou a postura do ministro 
dos Esportes.

O presidente da Câmara dos Deputados, Marco 
Maia (PT – RS), endossou o coro. “É uma declaração 
que merece, na verdade, que a gente dê um chute de 
volta”. Segundo Maia, nada é imposto ao Parlamento do 
Brasil “nem pelo governo, nem pelas entidades do país 
e, muito menos, por entidades de fora do país”. Para 
o presidente do Senado, José Sarney (PMDB – AP), 
Aldo Rebelo “falou em nome de todo o povo brasilei-
ro, do nosso sentimento dessa intromissão indevida”.

O Deputado Romário (PSB – RJ), integrante da 
Comissão Especial que analisa a Lei Geral da Copa 
(PL nº 2.330/11) e que já declarou a imprensa que lu-
taria “até onde puder para que a Fifa não monte um 
Estado dentro desse Estado”, considerou, por meio do 
Twitter, como “mal colocada e no mínimo mal educada” 
as expressões utilizadas por Valcke. Porém, Romário 
ponderou que o secretário “tem 100% de razão quan-
do fala que o Brasil está atrasado”.

O presidente da Comissão Especial, o Depu-
tado Renan Filho (PMDB – AL), emitiu nota oficial 
chamando o francês de deselegante, inconsequente 
e desrespeitoso, além de garantir que o relatório do 
Deputado Vicente Cândido sobre a Lei Geral da Copa 
será votado amanhã (6) e encaminhado ao plenário 
da Câmara ainda nesta quarta-feira (7).

Vinda de Valcke ao Brasil segue de pé
De acordo com a assessoria do Comitê Organi-

zador Local (COL) da Copa 2014, as polêmicas com o 

governo não devem impedir a visita de Valcke ao Brasil, 
agenciada para o próximo dia 12. Segundo o asses-
sor de imprensa do COL e da CBF, Rodrigo Paiva, a 
visita que irá acompanhar as obras é de “um grupo do 
COL e um grupo da FIFA, não tem nada a ver com o 
governo”. A programação da visita deverá ser fechado 
ainda esta semana, mas a previsão é de que Valcke, 
acompanhado dos ex-jogadores Ronaldo e Bebeto, 
passem por Recife, Brasília e Cuiabá.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Edinho Araújo, que dispõe 
de 3 minutos.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB – SP. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, já perdi a conta do número de 
vezes que ocupei esta tribuna para denunciar o ver-
dadeiro banho de sangue que ocorre na rodovia BR-
153, no trecho que corta o interior paulista, concedido 
à empresa BR-Vias. A situação é especialmente grave 
no trecho que corta a área urbana de São José do Rio 
Preto, onde os acidentes com mortes e vítimas graves 
tornaram-se uma incômoda rotina.

Venho denunciando, desde o primeiro dia do meu 
mandato, a falta de pressa e o jogo de empurra entre o 
DNIT e a concessionária, que se omitem na obrigação 
de realizar obras de segurança, enquanto os dramas 
de motoristas e familiares se repetem e ganham des-
taque diariamente no noticiário regional.

O jornal Bom Dia, de São José do Rio Preto, aca-
ba de divulgar levantamento mostrando que o número 
de mortes na BR-153, no trecho paulista, dobrou em 
2011. Foram perdidas 54 vidas, pessoas que tinham 
sonhos e pagavam seus impostos em dia, tendo, por-
tanto, direito à segurança no trânsito.

Segundo o jornal Bom Dia, a região de Rio Preto 
concentra 70% dos acidentes graves. E eles somaram 
mais de 1.300 no ano passado. Os números atestam 
que a situação é crítica!

Na volta do recesso, solicitei desta tribuna uma 
audiência com o Ministro dos Transportes para debater 
o problema, juntamente com os Deputados da região. 
Até o momento, nenhuma resposta.

Temos pronto, desde 2008, projeto de duplicação 
do trecho crítico da BR-153. Quando fui Prefeito de São 
José do Rio Preto, fiz mais do que era da competência 
do Prefeito fazer. Há 55 milhões de reais em emenda 
de bancada, um trabalho dos Deputados da região, 
no sentido de que fossem executados pelo Ministério 
dos Transportes e pelo DNIT no orçamento de 2012.

Não há motivo para esperar mais, enquanto se 
perdem vidas preciosas. Queremos a abertura imedia-
ta da licitação, para que a obra se torne irreversível.
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O não atendimento a essa emergência significará 
uma omissão criminosa.

Portanto, faço um apelo à Presidência da Repú-
blica, ao Ministério dos Transportes e ao DNIT para 
realização dessa obra.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero, desta tribuna, tratar de duas ques-
tões. Uma refere-se à pauta de hoje, que trataria do 
Código Florestal. Apenas quero reafirmar a posição do 
Partido Socialismo e Liberdade. Quando da tramitação 
da matéria, resistiu ao máximo e votou contra o Rela-
tório Aldo Rebelo. Considera-o um imenso retrocesso 
na política ambiental brasileira.

Tratar o Código Florestal como uma questão rural é 
algo criminoso. Ali, estamos tratando de política agrícola, 
de política agrária, de biodiversidade, de projeto de Nação, 
do nosso País. Não podemos tolerar a anistia ampla, geral 
e irrestrita que se quer dar aos desmatadores 13 anos 
depois da publicação da Lei de Crimes Ambientais. As-
sim como não aceitamos que propriedades de até quatro 
módulos fiscais (90% das propriedades deste País) não 
tenham de recuperar áreas desmatadas; não aceitamos 
que sejam invadidas as Áreas de Proteção Permanente 
(topos de morro, beiras de rio, nascentes); não aceitamos 
que não seja preservada a Reserva Legal.

Estamos com cientistas da SPBC e da ABC e 
com pesquisadores que querem um desenvolvimento 
sustentável e uma agricultura que propicie levar comida 
para o povo brasileiro, sem que fique subordinado à 
exportação de soja, de biocombustíveis e à reprimari-
zação da economia brasileira. Nós precisamos ter outro 
projeto, com aumento da produtividade agrícola, sem 
desmatamento, com preservação.

A outra questão, Sr. Presidente, refere-se ao pro-
blema da Lei Geral da Copa. Nós entendemos que não 
existe necessidade de que haja uma lei para a Copa. 
Estamos violando as nossas próprias leis. O Estatuto do 
Idoso está sendo violado. No que se refere à meia-en-
trada, já existe legislação aprovada por esta Casa.

Quanto à declaração do Sr. Jérôme Valcke, que 
disse ser necessário dar um pé no traseiro do Governo 
brasileiro e do Brasil, eu indago o seguinte: quando o 
Sr. Jérôme Valcke depôs na Comissão Especial, todos 
estavam ali muito solícitos com ele, e sabem por quê? 
Na verdade, existe a arrogância e a prepotência da 
FIFA porque os Governos se esquecem da soberania 
nacional. Nós não temos de atender a todas as reivin-
dicações de uma entidade privada. O Estado brasileiro 
é soberano. Não temos de fazer todas as obras que 
a FIFA pede, porque estádios se tornarão elefantes 

brancos – isso ocorreu na África do Sul –, enquanto 
faltam creches, escolas, hospitais, transporte coletivo 
de massa e moradia popular em nosso País.

Então, tudo isso é uma grande alegoria em nome 
da alegria do povo brasileiro. Ora, nós sabemos que o 
futebol é a alegria do povo brasileiro, mas não a sub-
missão à FIFA. Esta é a hora, inclusive, de dizer que 
nem precisamos de lei da Copa. Nós não precisamos 
disso. Não podemos criar um protetorado dentro do 
nosso País, onde eles são soberanos até para decidir 
sobre venda de cerveja em estádios. Isso é inaceitável 
para a soberania nacional!

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Celso Maldaner.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a Agência Nacional de Aviação Ci-
vil – ANAC determinou, na última quinta-feira, dia 1º 
de março, a restrição de operações no aeroporto de 
Chapecó, em Santa Catarina. Em inspeção realizada 
no dia 6 de fevereiro deste ano, a Agência constatou 
degradação do piso da pista do aeródromo, que está 
inadequado para o tráfico de aviões de grande porte 
– acima de cem passageiros.

A suspensão da restrição dependerá da recu-
peração da pista e do cumprimento das normas de 
segurança vigentes pelo administrador aeroportuário, 
de forma a garantir a segurança das operações desse 
tipo de aeronave.

A medida da ANAC prejudicou a operação das 
companhias Gol e Avianca, que tinham quatro voos 
diários, entre chegadas e partidas, com destino a Flo-
rianópolis, São Paulo e Brasília. As empresas NHT e 
Trip não foram afetadas porque operam com aerona-
ves menores.

Venho à tribuna para informar que o Governo do 
Estado de Santa Catarina já está encaminhando a re-
alização de obras na pista do aeroporto para que se 
cumpram com as determinações da ANAC e também 
para pedir urgência na análise da Agência a fim de 
que o aeroporto retome o mais breve possível suas 
operações.

De acordo com levantamento jornalístico feito pelo 
Diário Catarinense, o aeroporto de Chapecó foi o que 
registrou o maior crescimento no Estado nos últimos 5 
anos. Entre o primeiro semestre de 2007 e o mesmo 
período do ano passado, o número de passageiros no 
aeroporto do Município aumentou 83,5%. Essa restri-
ção causa transtornos e prejuízos econômicos para a 
região. É preciso, portanto, que o Governo Federal lance 
um olhar diferenciado para o Aeroporto Serafin Bertaso.

A segurança dos passageiros está acima de qual-
quer prejuízo econômico. No entanto, é preciso con-
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cordar com que, depois de Santa Catarina sofrer com 
a estiagem que provocou perdas de R$550 milhões 
para a agricultura, agora a restrição de voos com mais 
de 72 passageiros no aeroporto de Chapecó provoca 
uma cadeia de prejuízos no Estado, especialmente na 
nossa região de Chapecó, onde 96 Municípios estão 
em situação de emergência por falta de água. Comer-
ciantes e empresários da região estão sendo prejudi-
cados com a medida. Dois eventos de grande porte, 
programados até abril, estariam ameaçados.

O Vice-Presidente da Federação da Agricultura 
e da Pecuária do Estado de Santa Catarina – FAESC, 
Enori Barbieri, acredita que metade da movimentação 
do aeroporto era formada por técnicos, executivos e 
outros funcionários que trabalham com a agroindús-
tria. Eles terão a mobilidade prejudicada, e as empre-
sas que dependem do aeroporto para a chegada de 
insumos terão o abastecimento alterado. Na prática, 
Sr. Presidente, segundo o Presidente da FAESC, as 
complicações podem chegar à protelação de negócios 
em andamento. Cerca de mil passageiros embarcam 
e desembarcam por dia no aeroporto de Chapecó.

Então, fazemos esse apelo para a ANAC, por-
que somos praticamente a capital mundial das agroin-
dústrias. Brasil Foods (BRF), Marfrig, Aurora e tantas 
outras empresas estão sendo prejudicadas na região 
de Chapecó. Solicitamos à ANAC que analise urgen-
temente os projetos de retomada dos voos no aero-
porto de Chapecó.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil – ANAC determinou, na 
última quinta-feira, 1º de março, a restrição de opera-
ções no Aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina. 
Em inspeção realizada no dia 6 de fevereiro deste ano, 
a Agência constatou degradação do piso da pista do 
aeródromo, que está inadequado para o tráfego de 
aviões de grande porte – acima de cem passageiros.

A suspensão da restrição dependerá da recupera-
ção da pista e do cumprimento das normas de segurança 
vigentes pelo administrador aeroportuário, de forma a ga-
rantir a segurança das operações desse tipo de aeronave.

A medida da ANAC prejudicou a operação das 
companhias Gol e Avianca, que tinham quatro voos diá-
rios, entre chegadas e partidas, com destino a Florianó-
polis, São Paulo e Brasília. As empresas NHT e Trip não 
foram afetadas porque operam com aeronaves menores.

Venho à tribuna para informar que o Governo do 
Estado de Santa Catarina já está encaminhando a re-
alização de obras na pista do aeroporto para que se 
cumpram com as determinações da ANAC e também 

para pedir urgência na análise da Agência a fim de que o 
aeroporto retome o mais breve possível suas operações.

De acordo com levantamento jornalístico feito 
pelo Diário Catarinense, o aeroporto de Chapecó foi 
o que registrou o maior crescimento no Estado nos 
últimos 5 anos. Entre o primeiro semestre de 2007 e 
o mesmo período do ano passado, o número de pas-
sageiros no aeroporto do Município aumentou 83,5%. 
Essa restrição causa transtornos e prejuízos econômi-
cos para a região. É preciso, portanto, que o Governo 
Federal lance também um olhar diferenciado para o 
Aeroporto Serafin Bertaso.

A segurança dos passageiros está acima de qual-
quer prejuízo econômico. No entanto, é preciso con-
cordar com que, depois de Santa Catarina sofrer com 
a estiagem que provocou perdas de R$550 milhões 
para a agricultura, agora a restrição de voos com mais 
de 72 passageiros no aeroporto de Chapecó provoca 
uma cadeia de prejuízos no Estado. Comerciantes e 
empresários da região estão sendo prejudicados com 
a medida. Dois eventos de grande porte, programados 
até abril, estariam ameaçados.

O Vice-Presidente da Federação da Agricultura 
e da Pecuária do Estado de Santa Catarina – FAESC, 
Enori Barbieri, acredita que metade da movimentação 
do aeroporto era formada por técnicos, executivos e 
outros funcionários que trabalham com a agroindústria. 
Eles terão a mobilidade prejudicada e as empresas que 
dependem do aeroporto para a chegada de insumos 
terão o abastecimento alterado. Na prática, segundo o 
Presidente da FAESC, as complicações podem chegar 
à protelação de negócios em andamento, por parte dos 
executivos, e, no caso dos técnicos, a atrasos na pres-
tação de serviços nas diversas unidades de grandes 
indústrias como Brasil Foods (BRF), Marfrig e Aurora.

Essas empresas, com produção no Oeste, tam-
bém teriam que achar opções quanto a insumos bá-
sicos que chegavam, até então, por via aérea. Cito, 
por exemplo, pintinhos com 1 dia de vida, materiais 
de laboratório, materiais genéticos. Além dos prejuí-
zos diretos para a indústria, dois grandes eventos do 
setor, programados para o próximo mês, estariam em 
risco, segundo Barbieri. Tanto o InterLeite Sul 2012 
(3º Simpósio sobre Produção Competitiva de Leite – 
Região Sul) quanto o 13º Simpósio Brasil Sul de Avi-
cultura dependeriam do aeroporto para a chegada de 
palestrantes internacionais e de participantes de fora.

O Presidente do Conselho das Entidades Empre-
sariais de Chapecó, que congrega 16 sindicatos e en-
tidades do Município, Gilberto João Badalotti, acredita 
que os prejuízos para a região serão generalizados. 
Cerca de mil passageiros por dia serão prejudicados. 
Para os próximos dias, já tinham sido vendidas 15 mil 
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passagens. Esses prejuízos vão afetar a todos, das in-
dústrias até o comércio e os prestadores de serviços.

A alternativa mais próxima para os usuários do 
Oeste seria o aeroporto de Passo Fundo, Rio Grande do 
Sul, distante 2 horas e meia de automóvel de Chapecó. 
Os prejuízos, segundo o Presidente do Conselho, serão 
sentidos por agentes de viagens, que deixarão de ven-
der passagens, por comerciantes, pela rede hoteleira, 
por bares, restaurantes e taxistas, que já temem regis-
trar queda expressiva no número de clientes na região.

Chapecó está muito distante dos outros polos do 
Estado. Dependemos muito do aeroporto; Não temos 
uma cidade próxima que possa suprir essa necessi-
dade. O número de pessoas que voavam por Chapecó 
a cada mês era bastante significativo. Agora poderão 
ser usadas aeronaves com até 72 lugares, mas essa 
alternativa não vai suprir a demanda.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Efraim Filho.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, invoco o art. 
82 do Regimento Interno. São 17h44minº O quorum 
é de 363 Deputados, para votar inclusive proposta de 
emenda constitucional. Estamos aguardando ansio-
samente o início da Ordem do Dia. Gostaríamos de 
saber de V.Exa. se há alguma previsão. Agora são 365 
Deputados que já propiciaram o alcance do quorum 
na Casa. Até o momento, estamos sem resposta. Que 
a Mesa se pronuncie, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Quero 
informar ao nobre Deputado e a todos os membros da 
Casa que estamos aguardando o Presidente chegar 
para dar início à Ordem do Dia.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com 
a palavra, pela ordem, o nobre Deputado Luiz Couto, 
que dispõe de 3 minutos.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, consta da Ordem do Dia a discussão sobre o tema 
da maioridade penal. Muita gente percebe que o mais 
importante é que, até hoje, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente não foi aplicado na sua totalidade, tampou-
co foram implementadas as medidas socioeducativas.

Com a aprovação do Sistema Nacional de Aten-
dimento Socioeducativo – SINASE, temos agora con-
dições de enfrentar essa realidade, não mudando a lei, 
mas dando as condições para que aqueles que traba-
lham com os gestores públicos possam implementar 
políticas para que a família, a sociedade, a comunidade, 
o poder público assumam a responsabilidade quanto 
ao que está previsto no Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, que é dar prioridade absoluta à garantia da 

proteção e do socorro à criança e ao adolescente, que 
precisam ter educação, saúde, vida digna e liberdade.

É preciso fazer com que o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo seja implementado. Digo 
isso, Sr. Presidente, porque sou Relator de uma propos-
ta de emenda à Constituição a que estão apensadas 
outras 30 PECs. Há propostas de emenda constitucio-
nal até para tentar reduzir a maioridade penal para 14 
anos. A argumentação é de que o crime organizado 
está recrutando menores. Se a reduzirmos cada vez 
mais, para 12 anos, por exemplo, o crime organizado 
trabalhará para recrutar crianças de 10, de 9, de 8 anos.

O problema é combater o crime organizado, com-
bater aqueles que estão recrutando jovens, que os 
estão aliciando, que estão transformando a criança e 
o adolescente em “aviãozinho”, aquele que é usado 
também para outras atividades criminosas. Colocar 
adolescentes num sistema apodrecido, corrompido é 
brincar de fazer política.

 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, à Deputada Aline Corrêa, 
que dispõe de 1 minuto

A SRA. ALINE CORRÊA (PP – SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, informo que 
acontece neste momento, no Auditório Nereu Ramos, 
o nosso seminário em comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher.

Sabemos que este mês haverá grandes eventos 
nesta Casa que terão como tema a mulher brasileira.

Quero parabenizar a Procuradoria desta Casa, 
assim como a nossa bancada feminina, por promover 
debate com o Banco Mundial, trazendo números ex-
tremamente importantes para que fomentemos rele-
vantes políticas públicas em favor do bem-estar e da 
qualidade de vida das mulheres brasileiras.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com 

a palavra, pela ordem, o Deputado Vicentinho.
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, finalmente foi instalada a CPI do Combate ao 
Trabalho Escravo no Brasil.

Seria muito importante que todos nós conside-
rássemos a relevância desse debate e o que ocorre de 
pior nas relações de trabalho em nosso País – aliás, 
não é relação de trabalho, é relação escravagista. É 
inconcebível discutir-se, nesta Casa, muita coisa boa, 
como a geração de emprego, a modernização e os 
avanços nas relações de trabalho, sem se perceber 
que no Brasil ainda há seres humanos, no campo, na 
produção da braquiária, do carvão e da cana-de-açúcar, 
em usinas que praticam trabalho escravo, como tam-
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bém nas grandes cidades – no centro de São Paulo, 
há caso relacionado a trabalhadores bolivianos.

Essa CPI cumprirá um extraordinário papel, diante 
das várias fórmulas que já se buscaram para combater 
a escravidão no Brasil, embora, infelizmente, o papel 
do capitalista selvagem conservador é não ligar para 
esse tipo de coisa.

Está na hora de esta Casa votar favoravelmente 
à PEC sobre o tema, que prevê que a terra em que 
se comprovou a existência de trabalho escravo é de-
sapropriada para fins de reforma agrária, dando-se 
prioridade aos seres humanos vítimas dessa maldição.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não é 
possível conceber que haja Deputado nesta Casa que 
feche os olhos, os ouvidos e a boca diante da existên-
cia do trabalho escravo em nosso País.

Vamos acabar com essa maldição, com essa fe-
rida, garantindo dignidade ao nosso povo trabalhador. 
Vamos lutar, vamos fiscalizar!

Quero desejar muito boa sorte à CPI que se instala, 
ao Relator, ao Presidente e a todos os que dela partici-
parão, para garantir o melhor debate, a melhor fiscaliza-
ção e, sobretudo, a punição de criminosos deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com 

a palavra, pela ordem, o Deputado Domingos Sávio.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas 
Deputadas e Deputados, na nossa missão parlamentar, 
é fundamental nosso contato com as bases, o que se 
dá especialmente nos fins de semana. Para se ter uma 
ideia, da noite de quinta-feira até a manhã do domingo, 
visitando o interior de Minas, além da minha querida 
Divinópolis, fui a onze cidades, perfazendo doze, logi-
camente, em trajetória programada.

Pudemos constatar algo que, não tenho dúvida, 
ocorre no Brasil inteiro: a preocupação, o clamor da 
nossa população por mais investimentos em saúde 
e segurança pública. Quase todas as lideranças que 
encontrei manifestaram preocupação com a saúde e 
a segurança. Isso estava presente também nos recla-
mos que ouvi.

Para nossa tristeza, recentemente verificamos, 
em relação à Proposta de Emenda à Constituição nº 
29, a resistência do Governo em ampliar os investimen-
tos do Governo Federal, dos Governos dos Estados, 
aplicando os 12% constitucionais, e dos Municípios, 
regulamentando os critérios. O Governo Federal, prati-
camente, fez uma imposição. Não tenho dúvida de que 
até os Deputados da base governista queriam votar a 
ampliação dos investimentos federais em saúde, o que 
não foi feito. O pior é que a Presidenta Dilma Rousseff 
vem e corta mais de 5 bilhões da saúde.

A saúde pública está se transformando numa tra-
gédia. Ao frequentar missas na paróquia do Santuário 
em Divinópolis, vejo, como nossos irmãos em todo o 
Brasil, a preocupação da Igreja Católica ao trazer, por 
meio da Campanha da Fraternidade, o tema saúde. 
Curiosamente, é hora de a própria Igreja, que sempre 
manteve forte interface com o PT, fazer cobranças ao 
Governo, que sempre se disse comprometido com essa 
causa – um governo que se omite, que não investe em 
saúde nem em segurança pública adequadamente.

Estou apresentando proposta de emenda à Cons-
tituição para que tenhamos um sistema nacional de 
segurança e para que se tornem obrigatórios os in-
vestimentos em segurança pública. A segurança não 
pode ser política transitória de governo. Ela tem de ser 
uma política de Estado, como a saúde e a educação, 
que têm o mínimo constitucional obrigatório.

A segurança pública tem que ter um mínimo cons-
titucional obrigatório. Aí, sim, poderemos votar a PEC 
300 ou o piso nacional para o servidor. Precisamos ter 
os recursos garantidos. Para isso, é necessário que 
haja definição constitucional.

Portanto, é hora de esta Casa enfrentar, de fato, 
duas chagas nacionais: a falta de investimentos ade-
quados para a saúde e a necessidade de mais inves-
timentos em segurança pública, para que possamos 
dar a resposta adequada ao povo brasileiro, já que, 
sempre que o visitamos, ele nos faz esse reclamo.

Vamos continuar essa luta, ainda que enfrentando 
o descaso do Governo Federal, que, embora faça dis-
curso, não concordou com os 10% de âmbito federal 
para a saúde; embora tenha feito um discurso sobre 
a PEC 300, não investe recursos na segurança, nem 
repassa os recursos do Fundo Nacional de Segurança 
Pública ou do Fundo Penitenciário Nacional. Contin-
gencia os recursos da segurança para fazer superávit 
fiscal, como se segurança fosse algo supérfluo. E o 
povo brasileiro sofre com o crescimento da criminali-
dade e do consumo de drogas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Paulo Ma-
galhães.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PSD – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o sul da Bahia vivencia terrível confli-
to entre índios e produtores. Índios invadem fazendas, 
param cidades como Itaju, Pau Brasil e Camacan, le-
vando a comunidade a uma terrível tensão.

Diante disso, permito-me falar das ações do Go-
vernador Jaques Wagner, do Vice-Governador Otto 
Alencar e do Ministro José Eduardo Martins Cardo-
zo, que têm envidado esforços para equacionar um 
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conflito que já dura mais de 50 anos, cujo processo 
encontra-se no STF.

Tenho certeza, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, de que a Ministra Cármen Lúcia, Relatora 
do processo, tem procurado municiar-se de todos os 
elementos para fazer o julgamento correto, dando a 
quem merece o direito justo.

É nessa vertente que o Governador da Bahia 
ofereceu aos índios e até aos falsos índios, que ficam 
roubando os fazendeiros, uma área de terra dotada de 
escolas, creches, energia elétrica, água e equipamen-
tos agrícolas. Mas os índios não querem. Na verdade, 
os índios querem é tumultuar a economia do sul da 
Bahia. O índios querem, de fato, é criar um ambiente 
desconfortável para as comunidades. Agora, no Muni-
cípio de Itaju do Colônia, eles já avisam que vão invadir 
o Bairro Parque dos Rios.

Urge, Sr. Presidente, uma ação imediata, em que 
pese a Polícia Federal estar trabalhando incansavel-
mente, desarmando índios, protegendo os fazendeiros 
e a comunidade. Mas os fazendeiros que entraram com 
ação de reintegração de posse estão vendo seus pro-
cessos serem subtraídos e a AGU trabalhando contra 
eles —vejam os senhores que os que pagam impostos 
estão sendo vítimas do trabalho da AGU.

Por isso, temos convicção de que o Ministro da 
Justiça, o Governo da Bahia e a Ministra Cármen Lúcia 
vão agilizar a realização do julgamento e definir, de 
uma vez por todas, essa situação entre fazendeiros 
e índios, e até falsos índios vendidos no processo.

Sr. Presidente, agradeço a tolerância a V.Exa., que 
tem sido, comigo e com o PSD, extremamente gene-
roso. E é nessa vertente que eu espero a sua firmeza.

Muito obrigado.
O Sr. Eduardo da Fonte, 2º Vice-Presidente, dei-

xa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Marco Maia, Presidente.

VI – ORDEM DO DIA

Presentes os seguintes srs. deputados:

Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Total de Roraima 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 

Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá 6

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará 12

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Total de Amazonas 6

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PSD 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 7

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 5

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
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Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins 6

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Simplício Araújo PPS PvPps
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 13

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará 16

PIAUÍ

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

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 

Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 7

PARAÍBA

Armando Abílio PTB PsbPtbPcdob
Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 11

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT 
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco 15

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 6

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
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Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 6

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PSD 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 31

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB 
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 

Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 36

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 9

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Deley PSC 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
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Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 36

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Beto Mansur PP 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb

Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Total de São Paulo 50

MATO GROSSO

Cabo Juliano Rabelo PSB PsbPtbPcdob
Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Nilson Leitão PSDB 
Total de Mato Grosso 5

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB 
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Marina Santanna PT 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 11
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MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul 5

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Odílio Balbinotti PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 24

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PSD 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul 25

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 382 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

Passa-se à Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 547-A, DE 2011 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 547-A, de 2011, que altera a 
Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979; a 
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Lei 
nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010; ten-
do parecer do Relator da Comissão Mista, 
proferido em Plenário e entregue à Mesa, 
pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência; pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa desta Medida Provisória (exceto o 
art. 4.º, por vício de inconstitucionalidade); 
pela adequação financeira e orçamentária 
desta Medida Provisória; pela constitucio-
nalidade, juridicidade e pela não implicação 
em aumento da despesa ou redução da re-
ceita pública das Emendas nºs 01 a 04, 07 a 
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11, 13 a 19, 21 a 26, 28, 31, 37 e 39 a 41; pela 
inconstitucionalidade e injuridicidade das 
Emendas nºs 27, 32, 33 e 50; pela inadequa-
ção financeira e orçamentária das Emendas 
nºs 12, 20, 30, 34, 38 e 44; e, no mérito, pela 
aprovação desta Medida Provisória, e das 
Emendas de nºs 01, 03, 07 a 11, 13 a 19, 21 
a 25, 28, 37 e 39 a 41, na forma do Projeto 
de Lei de Conversão apresentado, e pela 
rejeição das Emendas de nºs 02, 04, 26 e 31 
(Relator: Dep. Glauber Braga). As Emendas 
de nºs 42, 43, 45, 46, 47, 48, e 49 foram in-
deferidas liminarmente por versarem sobre 
matéria estranha, nos termos do art. 4º, § 
4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 
do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados (Questão de Ordem nº 478/2009). 
As emendas de nºs 5, 6, 29, 35 e 36 foram 
retiradas pelo autor.

COMISSÃO MISTA: 26/10/2011
PRAZO NA CÂMARA: 09/11/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

27/11/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 21/03/2012
REPUBLICADA NO D.O.U. EXTRA DE 

13/10/2011.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Relator 
quer reformular o relatório? É necessário lhe dar um 
prazo?

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu considero que 
não é necessário, em busca do entendimento.

A proposta apresentada na medida provisória do 
Governo – inclusive houve aqui uma defesa, de que os 
pontos eram bastante positivos – tinha seis itens. A pro-
posta de Estatuto de Proteção Civil, também colocada 
como substitutivo neste plenário, tinha 52 itens. Numa 
negociação, em acordo e discussão, chegamos a uma 
proposta de 32 artigos, na qual conseguimos manter 
o essencial das propostas colocadas pelo Governo e 
avançar ainda mais em outras propostas.

Cito aqui rapidamente cinco pontos que estão in-
cluídos nessa proposta e que são claramente meritórios.

Primeiro ponto: identificação e votação do Siste-
ma de Defesa Civil, com clara divisão de responsabi-
lidades entre Município, Estado e União.

Segundo ponto, também considerado bastante 
positivo: inserção do tema Prevenção e Redução de 
Risco de Desastres nas Escolas.

Terceiro ponto: serviço militar alternativo, com o 
treinamento de jovens para atuação em áreas consi-
deradas sujeitas e vulneráveis a riscos de desastres.

Quarto ponto: obrigação municipal da confecção 
dos planos de contingência, com a atualização anual 
desses planos. É um ponto claramente meritório.

Quinto ponto: proibição da concessão do alvará 
de construção nas regiões identificadas pelo Plano 
Diretor como não podendo ter edificações em áreas 
de alto risco.

Cito esses como pontos importantes incorporados. 
Conseguiremos aprovar aqui um estatuto que avance 
na proteção civil e na redução de risco de desastres. 
É claro que há pontos relevantes de que vamos preci-
sar continuar tratando, discutindo nas matérias poste-
riores, mas volto a dizer: nós conseguiremos aprovar 
a matéria do Executivo e avançar também em pontos 
que são relevantes.

Eu retiro, para que possamos procurar um con-
senso na votação da matéria, dois pontos. Um deles, 
o art. 19, eu vou retirar de ofício do relatório. Quan-
to ao art. 19 não houve acordo sobre a relação das 
Forças Armadas com os órgãos de proteção civil. Eu 
retiro de ofício esse ponto da matéria, que é o art. 19, 
e peço que seja feita a alteração do relatório, com a 
supressão do art. 19.

Também não existe acordo quanto à votação 
do art. 28, § 4º. E proponho uma nova redação, uma 
emenda do Deputado Audifax. Imagino que a redação 
proposta pode ser a base de um acordo a ser firmado.

Eis a proposta de nova redação para o § 4º do 
art. 28:

“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º Nos Municípios inseridos no cadastro 

a que se refere o § 2º deste artigo será exigida 
a identificação das áreas de interesse social 
na averbação da matrícula dos lotes ou no 
registro do parcelamento do solo.”

Então, são essas as duas alterações presentes 
no relatório que foi distribuído e que está sendo por 
mim agora disponibilizado. Podemos, acredito eu, par-
tir para um acordo, para um entendimento na votação 
desse Estatuto de Proteção Civil, matéria que avança 
bastante.

Sr. Presidente, quero ainda agradecer a V.Exa. 
porque tivemos a oportunidade, ainda no período que 
se seguiu às tragédias ocorridas no Rio de Janeiro, de 
criar a Comissão Especial que desenvolveu muito o 
tema. Essa Comissão foi criada – ainda que por conta, 
é claro, do apelo da sociedade – exclusivamente pelo 
interesse de V.Exa. em que o tema fosse discutido por 
esta Casa. Esse agradecimento, tenho certeza, não é só 
meu, mas também de todos os membros da Comissão.
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Por fim, faço também um agradecimento a todas 
as Lideranças partidárias que apoiaram esta proposta. 
Eu tenho certeza de que conseguiremos aprovar hoje 
aqui um texto muito positivo para o Brasil. A Câmara 
está tendo a oportunidade de deixar a sua marca na 
história da redução dos riscos de desastres.

Obrigado.
O SR. ALBERTO MOURÃO (PSDB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Relator, quero 
indagar sobre a retirada do projeto da negociação 
com o Governo da proposta de criação do fundo e da 
fonte do fundo.

Automaticamente, com a retirada desses dois 
instrumentos da implantação de um sistema nacional, 
que eu acho elogioso, fantástico – e há necessidade 
de negociação –, nós ficamos sem instrumentos para 
financiar os Estados e os Municípios. Criamos obriga-
ções mais uma vez, até mesmo ferindo a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que diz que toda nova obrigação 
tem que vir acompanhada do recurso.

Eu acho que nós tínhamos que fazer uma pe-
quena alteração no relatório, em seu art. 7º, que diz:

“Art. 7º Compete aos Estados:
I – executar o Plano Nacional de Defesa 

Civil em seu âmbito territorial”.

Acho que nós tínhamos que acrescentar “com o 
apoio financeiro da União”.

Não obriga a ter dinheiro, mas também só exe-
cuta se tiver apoio financeiro. Se não, mais uma vez, 
nós vamos jogar no colo dos Municípios e dos Estados, 
que têm a menor parte da receita nacional, inúmeras 
obrigações.

Hoje, só para se fazer no Município o levanta-
mento de um plano municipal hidrográfico, gasta-se 
algo em torno de 600 mil reais. E há que considerar o 
plano geológico do Município. Quer dizer, nós estamos 
falando de uma boa quantidade de recursos. Sem con-
tar a fiscalização permanente das áreas aqui previstas.

Então, eu gostaria de pedir que conversássemos, 
para chegarmos a um consenso. Talvez só isso resolva 
o problema dos Municípios e dos Estados.

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Primeiro, quero elogiar a 
participação do Deputado Alberto Mourão em todo o 
processo de negociação, para que pudéssemos votar 
a matéria, o Estatuto de Proteção.

O Orçamento Geral da União prevê, para o ano 
de 2012, recursos de aproximadamente 800 milhões 
de reais para ações preventivas. A preocupação co-
locada pelo Deputado Alberto Mourão é importante, 
ou seja, fazer com que o fundo que existe atualmente 
possa custear ações preventivas é algo que merece, 

sim, ser analisado e é algo que em algum momento 
vai ter que ser feito. Nós vamos precisar avançar nes-
sa discussão. Por quê? Porque o fundo não pode ser 
única e exclusivamente para ações de resposta e re-
cuperação, depois que os acidentes já aconteceram.

O fundo hoje existente não passou ainda pelo 
processo de regulamentação. Houve pedido da Lide-
rança do Governo de um voto de confiança para que 
essa regulamentação pudesse ser feita, fazendo com 
que o fundo fosse novamente considerado válido e com 
que os recursos de 800 milhões de reais, já indicados 
no Orçamento Geral da União, fossem utilizados para 
ações preventivas colocadas no Estatuto como rele-
vantes, como importantes.

Da minha parte, existe toda a disponibilidade, 
para que possamos construir um ótimo acordo para a 
votação do texto, ressaltando a importância da partici-
pação do Deputado Alberto Mourão em todo esse pro-
cesso de busca de acordo para a votação da matéria.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero fazer uma 
pergunta ao Relator.

Sr. Presidente, primeiro, quero agradecer ao Rela-
tor. Acho que andamos bem para chegar a um acordo. 
Tenho apenas uma questão que quero levantar. Sei que 
há divergências no Governo, mas, pelo meu contato 
com a Casa Civil, percebi que há uma preocupação.

No seu relatório inicial, na sua proposta de rela-
tório inicial, havia a seguinte questão: na hipótese de 
emprego das Forças Armadas em ações de defesa 
civil, em cooperação com os Estados, Distrito Federal 
ou os Municípios, o controle da operação de ações sob 
sua responsabilidade poderá ser atribuído ao Comando 
Militar designado pelo Ministro da Defesa, quando for 
necessário, mediante anuência do respectivo Chefe 
do Poder Executivo, na forma determinada pela Pre-
sidente da República.

Há situações especiais, em desastres, em que 
precisam ser usadas as Forças Armadas. O comando 
e a operação dessa situação passam pelas ações das 
Forças Armadas e não apenas pela ação civil. Há si-
tuações especiais em que é necessária essa questão. 
No relatório inicial, essa questão estava na condicional: 
“Em havendo necessidade dessa decisão”, deixando 
claro que quem decide é a Presidente da República.

Quero pedir a V.Exa. que inclua no seu relatório 
essa questão, para termos um relatório mais comple-
to. Caso V.Exa. não a inclua, não acho que impeça a 
situação, porque a Presidente da República pode de-
cidir que quem vai comandar a ação militar vão ser as 
Forças Armadas. Mas acho que o relatório de V.Exa. 
ficaria completo.
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Sei que o Ministério da Integração Nacional acha 
desnecessário, mas a posição do Governo é de que 
incluamos esse item. Portanto, quero pedir a V.Exa. 
que o inclua.

 O SR. JOSÉ AIRTON – Deputado Glauber Braga...
O SR. GLAUBER BRAGA – Pois não.
O SR. JOSÉ AIRTON (PT – CE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Quero também me reportar a um 
problema que enfrentamos.

Deputado, o Brasil passa por um problema grave: 
o volume das marés tem avançado ao longo do litoral 
brasileiro. Vários Estados estão sofrendo esse impac-
to acentuadamente, particularmente da minha região, 
como o Rio Grande do Norte e a Paraíba. No Ceará 
há um processo acentuado de avanço das marés, o 
que tem ocasionado grandes destruições no litoral, 
particularmente nos Municípios de Icapuí, Aracati, Be-
beribe, Cascavel, Caucaia, Acaraú. Isso tem feito com 
que dezenas de famílias sejam desalojadas, criando 
uma situação muito grave e emergencial.

Entendo que seria relevante colocar no relatório 
de V.Exa. esse problema das erosões, tanto fluviais 
quanto marinhas, porque são questões às quais temos 
dado pouca relevância. No nosso caso, além das ero-
sões marinhas, com o avanço das marés, há questões 
fluviais, inclusive com destruição de dunas. Algumas 
praias estão sofrendo acentuadamente esse proces-
so. Na quinta-feira terei audiência com o Ministro do 
Turismo, em função da gravidade da destruição e das 
erosões fluviais na Praia de Canoa Quebrada, o maior 
centro turístico do Estado do Ceará.

Creio que poderíamos contemplar esse proble-
ma no relatório de V.Exa. Gostaria de ouvi-lo sobre 
esse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou pedir 
ao Deputado Glauber Braga que converse com o De-
putado José Airton, agradecendo-lhe pelo relatório.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou passar 
a palavra ao Deputado ACM Neto, que vai falar pela 
Liderança do Democratas.

Logo depois, vamos passar à discussão e à vo-
tação da medida provisória.

Alguns requerimentos foram apresentados na se-
mana passada, assinados pelas bancadas do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo. Acredito que, em função 
do ajuste, do acordo que nós fizemos, esses requeri-
mentos vão ser retirados. Então, eu estou retirando de 
ofício esses requerimentos, para facilitar a tramitação 
da medida provisória.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Democratas.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no início de 2011, 
o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciava uma 
previsão de crescimento para aquele ano de 5,5%. 
Hoje, diante dos dados divulgados pelo IBGE, che-
gamos à conclusão de que o Brasil cresceu apenas e 
tão somente 2,7% no ano de 2011. Há, portanto, uma 
frustração das expectativas do Governo, que efetiva-
mente não trabalhou com parâmetros reais. Só que é 
muito mais do que isso.

E o que há por trás desse crescimento acanha-
do, de apenas 2,7%, da economia brasileira no ano de 
2011? Há um claro sinal de que a nossa economia não 
vem crescendo de forma sustentada. Não é razoável 
que o Brasil tenha crescido, em 2010, 7,5% e que caia 
para 2,7% no ano seguinte.

O que nós percebemos? Nós percebemos que 
a taxa de investimentos do Governo é muito baixa. 
Aliás, é isso o que principalmente difere a economia 
brasileira daquelas economias que crescem de forma 
sustentada, notadamente China, Índia e outros países 
em desenvolvimento. No Brasil, a taxa de investimento 
é muito baixa. Sendo muito baixa, a capacidade produ-
tiva também é muito baixa. Existe, sem dúvida alguma, 
uma desvantagem competitiva da nossa economia, 
sentida fundamentalmente pela indústria.

E percebam que nesse mesmo ano de 2011 a 
indústria cresceu apenas 1,6%. E a indústria é o se-
tor da economia capaz de gerar o maior volume de 
empregos. Não há como se imaginar um crescimento 
industrial mais pujante no Brasil com uma taxa de in-
vestimentos tão baixa como a que existe no País, sem 
segurança para o empresário, com a carga tributária 
que nós temos, com a precariedade da infraestrutura 
do nosso País.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já 
passou, e muito, o tempo de o Governo fazer o que 
tem que ser feito, que é exatamente conter o cresci-
mento do gasto público, evitar o desperdício, cortar 
essa máquina inchada cuja lógica de ocupação é 
toda para o clientelismo político-partidário. Enquanto 
o Brasil tiver gasto público nos níveis que tem, não vai 
conseguir aumentar a taxa de investimento interno. E 
isso vai sempre travar a nossa produtividade. Por quê? 
Porque o Governo, em 2011, teve que adotar medi-
das para conter o crescimento da economia; porque o 
crescimento da economia vinha acompanhado de uma 
pressão inflacionária; e, quando a inflação começou a 
dar sinais de que poderia fugir do controle, o Governo 
teve que puxar a trava.

Não é razoável que não seja possível no Bra-
sil conciliar crescimento econômico e contenção da 
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inflação. Mas é claro que isso só vai ser possível no 
dia em que for feito um esforço para a contenção e a 
racionalização do gasto público efetivas.

Daí por que, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, no Governo, que surfou ao longo de todos os úl-
timos anos com crescimentos econômicos provocados 
muito mais pelo contexto mundial do que pelo esforço 
interno, agora, que é dada a hora de fazer o esforço 
interno, esse esforço não aparece. E, quando a eco-
nomia mundial já não vai tão bem como no passado e 
sofre a recessão que vem sofrendo, o resultado está 
aqui: decréscimo nos resultados econômicos do Brasil.

Quero acrescentar que o horizonte que se avi-
zinha no plano mundial ainda não é promissor. Pelo 
contrário. A China, hoje, anuncia um crescimento me-
nor para o ano de 2012, com consequências diretas 
e graves no resultado da economia brasileira. Daí por 
que acendeu a luz amarela.

E, para que essa luz amarela não se transforme 
em luz vermelha e em cartão vermelho para a política 
econômica do Governo, é fundamental tomar medida 
imediata, necessária e urgente: a de promover um 
corte de gasto público, evitando desperdício, raciona-
lizando a máquina, trazendo eficiência para os servi-
ços públicos federais e sobretudo dando condições à 
economia brasileira para que possa crescer de forma 
sustentada, igual e justa para todos os seus cidadãos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à discussão da medida provisória.

Para falar contra a medida provisória, concedo a 
palavra ao Deputado Domingos Sávio. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Otavio Leite. 
(Pausa.)

Se não quiser falar, não precisa, Deputado. Vamos 
adiante! Encerremos a discussão e passemos ao voto.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao tempo 
em que se iniciou a tramitação da matéria, julgamos opor-
tuno apresentar um dispositivo que a ela se incorporasse 
no sentido de que as verbas brasileiras disponíveis no Or-
çamento para o fim de prevenção a desastres passassem 
a ser verbas de cumprimento orçamentário obrigatório.

O eminente Relator fez por bem acolher; e, por-
tanto, não faz sentido argumentar contra a matéria. É 
uma regra que é preciso fazer – e quanto mais gastos 
em prevenção tivermos, melhor para o País.

Sabemos todos os dramas que vários Estados 
têm passado. E, neste instante, o fundamental é que o 
ordenamento jurídico se aperfeiçoe de modo a facilitar 
as ações, não apenas as emergenciais, aquelas a pos-
teriori dos fatos e dos dramas naturais que ocorrem, 
como também e sobretudo na prevenção.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, concedo a palavra à Deputada Carmen Za-
notto. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Rubens Bueno.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a apresentação 
do relatório pelo Deputado Glauber Braga, agora re-
feito graças a uma pressão do tamanho da pressão 
do tratoraço da bancada e da base do governo do PT, 
descaracteriza, por completo, o trabalho realizado pela 
Comissão Especial. Todo o trabalho realizado durante 
todo o ano, conhecendo o País e seus problemas, trou-
xe à Casa um documento tão bem feito, com começo, 
meio e fim, que fez com que convocássemos o Ministro 
Fernando Bezerra ao Plenário do Senado, à então Co-
missão Representativa, para que lá questionássemos 
não só os 90% da verba do Ministério da Integração 
para o seu Estado, Pernambuco, ou favorecendo a 
bancada do seu partido – não! –, mas também para 
dizer que esta Casa fez um trabalho brilhante, pelos 
Parlamentares de diversos partidos, para entregar uma 
proposta que identifica não só as aspirações de toda 
uma luta nacional para se evitar essa situação.

Lembro-me do pronunciamento do Deputado 
Stepan Nercessianº S.Exa. disse: “Vamos aprovar o 
quanto antes este relatório e esta proposta, antes que 
venha uma nova catástrofe”. E não deu outra – acon-
teceu de novo.

E como só trabalhamos na base do remendo e 
da improvisação, porque o Governo é incompetente 
para planejar, é incompetente para executar – pode 
até ter boa vontade, mas não sabe fazer –, por isso 
um relatório da magnitude desse que foi apresentado 
no final do ano por essa Comissão.

Daí, aqui chega uma medida provisória, substi-
tuída por esse relatório, que era para ser para todos 
nós algo que trouxesse os maiores elogios da Casa, 
pelo trabalho realizado, pela consistência do projeto, 
para trazer um novo sistema, para criar um fundo, en-
fim, para criar as condições, para o País não mais ser 
relegado a um plano como esse, como aconteceu no 
início deste ano e no início de outros anos.

Por isso entendemos que esse relatório, apesar de 
ainda ser acatada alguma coisa, torna o projeto autori-
zativo. Se já não aceitam um trabalho tão bem feito e o 
Parlamento não abraça o trabalho que fez, dobrando-
-se à vontade do Poder Executivo, é de lamentar que 
esse projeto autorizativo não vá dar em nada, porque 
o Governo não quer fazer. Quer aprovar uma medida 
provisória para retemperar, para dar uma resposta à 
sociedade, sem nenhuma preocupação com ou País, 
com o planejamento de curto médio ou longo prazo.
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Por isso não dá para votar esse relatório, Sr. 
Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para fa-
lar contrário ao relatório, Deputado José Aírton Cirilo.

O SR. JOSÉ AIRTON (PT – CE. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, quero ressaltar 
a importância da Comissão Especial da qual fiz parte, 
cujo Relator, Deputado Glauber Braga, sintetizou com 
maestria toda a discussão que foi realizada em função 
de um trabalho minucioso de debates, discussões com 
vários segmentos de várias instituições da sociedade, 
com organismos governamentais e não governamentais 
que acompanham a problemática das catástrofes, das 
calamidades, dos problemas que atualmente estamos 
vivenciando no Brasil.

Por isso, em que pese reconhecermos a im-im-
portância da medida provisória, quero ressaltar o pa- da medida provisória, quero ressaltar o pa-
pel fundamental que teve a Comissão, apresentando 
medidas concretas e fazendo sugestões para que nós 
possamos ter no Brasil uma estrutura de defesa civil 
preparada para enfrentar os desafios que nós esta-
mos vivenciando hoje, que não são poucos, não são 
apenas calamidades corriqueiras no Rio de Janeiro ou 
em outros Estados da Federação.

Temos também, Sr. Presidente, um grave prob-prob-
lema no País em função da questão climática: o au- no País em função da questão climática: o au-
mento do volume dos oceanos. Consequentemente, 
temos presenciado o aumento considerável das ma-
rés, o avanço das marés na costa brasileira, inclusive 
na nossa região.

Segundo estudo feito recentemente pelo Labo-
ratório de Ciência do Mar, há, anualmente, um avanço 
de meio metro das ondas do mar na costa brasileira, 
o que tem ocasionado devastações.

Por isso, mesmo sabendo da importância do rela-importância do rela- do rela-
tório do Deputado Glauber, acho que ele não contem-
plou especificamente essas áreas a que me referi: ero-
sões fluviais, erosões de águas de marinha e erosões 
que acontecem inclusive nas falésias, que acontecem 
em nossas praias.

A nossa posição é contrária, porque entende-
mos que esse relatório deveria contemplar, com essa 
abrangência, a dimensão da importância dessa prob-importância dessa prob-
lemática, seja em relação às catástrofes climáticas, 
seja com relação ao problema do avanço das marés.

Sr. Presidente, muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar a 

favor, com a palavra o Deputado Jilmar Tatto. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Alberto Mourão. (Pausa.)
Com a palavra a Deputada Jô Moraes. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Alberto Mourão, para 

falar a favor. Se V.Exa. não for falar a favor, seguiremos 
a ordem das inscrições.

O SR. ALBERTO MOURÃO (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – É só para orientar, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não, não é 
para orientar; é para falar a favor da matéria.

O SR. ALBERTO MOURÃO – Se não é para 
orientar, é questão de encaminhar.

O Líder me encarregou de fazer a negociação. 
Nós somos a favor, efetivamente, do relatório. 

O que estamos querendo dizer é que o relatório 
oferece ao projeto do Governo, que tinha quatro ar-
tigos, uma organização do sistema de Defesa Civil, 
estabelecendo seu Conselho, assim como obrigações 
para os entes federativos, enfim, todas as questões 
necessárias para que a Defesa Civil do País venha a 
ter uma organização efetiva.

Em seu bojo, trata da prevenção no processo 
educacional, estabelecendo a obrigação de se colocar, 
na grade e no conteúdo programático da educação do 
ensino fundamental e do ensino médio, a questão da 
cultura da Defesa Civil no País.

Trata-se de um avanço, como também é o ma-
peamento das áreas de risco, a execução de um pla-
no municipal, mapeando-se as áreas de risco e as 
possivelmente futuras, obrigando o Município a fazer 
um plano de macrodrenagem, obrigando o Município 
a fazer um levantamento geológico de todo o sistema 
municipal, obrigando o Estado a executar, juntamen-
te com os Municípios, essas ações. Enfim, apresenta 
uma série de obrigações.

A grande vantagem é que o relatório estabele-
ce a criação de um fundo e prevê recursos. Só que, a 
menos de dois minutos, o Relator os retirou do texto, 
o que deixa o projeto sem sentido. E por quê? Porque, 
a partir do momento que se retira do projeto o fundo e 
os recursos, ficam mantidas as obrigações dos entes 
federativos. A meu ver, isso fere a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, a Lei Complementar nº 101, que dispõe que 
qualquer obrigação criada tem de vir obrigatoriamente 
com a fonte dos recursos, e também fere a autonomia 
dos Municípios e dos entes federativos.

Acho, Sr. Relator e Liderança do Governo, que 
devíamos suspender os trabalhos e fazer uma nego-
ciação para não onerar os Municípios. Acho que te-
mos de aprovar o texto, mas com a ressalva de uma 
negociação, Sr. Relator e Líder do Governo, no sentido 
de trazer para o texto novamente algo que garanta a 
Municípios e Estados recursos para fazer a prevenção. 
Porque se fica a obrigação de a União repassar recur-
sos só no momento em que acontecer a calamidade, 
mais as três ações principais que são preventivas, os 
Municípios vão acabar sendo extremamente onerados. 
E o mais grave: a partir da aprovação desse texto, os 5 
mil Prefeitos e os 27 Governadores terão o Ministério 
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Público cobrando deles dia e noite, com ações civis 
de responsabilidade civil e criminal por não estarem 
executando a lei.

Então, temos de ter o cuidado no Congresso de 
não criar mais obrigações e de provocar uma insegu-
rança jurídica para os governantes deste País. Vejo 
que é cautelar que se negocie esse texto.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para fa-
lar contra, com a palavra o Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame. (Pausa.)

Deputado Walter Feldman (Pausa.)
Está presente o Deputado Mendes Thame.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, durante os dias que antece-
deram esta votação, depois da última vez na semana 
passada em que a matéria esteve para ser analisada 
e votada na Casa, o Governo e o Relator entraram em 
acordo. E trouxeram um novo relatório a esta Casa. 
Esse novo relatório padece de gravíssimos defeitos, 
de gravíssimas distorções.

A primeira é que estipula responsabilidades para 
todos os Prefeitos do Brasil e não estabelece recursos. 
Ou seja, simplesmente os incrimina, diante daquilo que 
estamos cansados de ver e que foi muito bem coloca-
do em recente artigo de autoria do nosso Líder Bruno 
Araújo no Correio Braziliense desse fim de semana.

Quando é algo positivo, o Governo Federal atrai 
as benesses para si. Quando algo é negativo, procu-
ra o culpado.

No caso das enchentes, dos deslizamentos, dos 
fenômenos meteorológicos extremos, está aí o culpa-
do: o prefeito. Fica clara com esse projeto a tentativa 
de culpar, de definir a responsabilização dos prefeitos.

O segundo problema gravíssimo é que, mais uma 
vez, se privilegiam as obras pós-acidente. Não há uma 
indução ou um estímulo àquelas obras de prevenção 
que evitem que catástrofes ocorram.

Para estimular as obras depois do acidente, não 
haveria necessidade dessa medida provisória, porque 
hoje a situação já é assim: hoje se gasta no Brasil sete 
a oito vezes mais com obras emergenciais do que com 
obras de prevenção. E há uma explicação do submundo 
da política: as obras preventivas, acautelatórias, que 
vão evitar as catástrofes, exigem licitação, exigem o 
cumprimento da Lei nº 8.666, enquanto as obras que 
estão agora sendo ainda mais estimuladas pelo Go-
verno, as obras depois do acidente, são emergenciais, 
não precisam cumprir nenhum ritual. Elas têm seus 
valores acertados entre a empreiteira e a comunidade. 
São elas que vão decidir, sem se passar por licitação, 
sem se passar por concorrência, sem se passar por 

todo um processo, agredindo um dos fundamentos 
da democracia, que é o princípio da impessoalidade.

Por essas razões, encaminhamos contrariamente 
a esta medida provisória, na forma como está no rela-
tório que acabamos de receber.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Convi-

do para fazer uso da palavra a Deputada Jô Moraes. 
(Pausa.)

Com a palavra o Deputado Vicentinho. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Duarte Nogueira. 

(Pausa.)
Com a palavra o Deputado Zé Geraldo. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Amauri Teixeira. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Moreira Mendes. 

(Pausa.)
Com a palavra o Deputado Arnaldo Jardim.
O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS – SP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos ser 
muito objetivos no encaminhamento, até porque este 
Plenário, na semana passada, debruçou-se sobre 
essa questão. E nós perfilhamos entre aqueles que 
se entusiasmaram com a iniciativa do Deputado Glau-
ber Braga que, no nosso entender, fez como deveria 
fazer um relator: estudou profundamente a matéria, 
aperfeiçoou-se, aprofundou-se.

E, se a medida provisória evolui da proposta origi-
nal de seis para muito mais itens, isso não se fez como 
uma colcha de retalho ou um ajuntamento descriterio-
so de temas – contra o que temos nos batido muitas 
vezes –, mas se fez à luz de desenvolver aquela que 
era a preocupação central: a de exatamente gerar uma 
política de defesa civil, de ação integrada do Governo, 
no sentido preventivo e no sentido emergencial, com 
relação a desastres naturais.

Por conta disso, Sr. Presidente, é que nós fomos 
à favor, na semana passada, daquilo que havia sido 
proposto pelo Relator.

Agora chega uma outra versão: a versão tem-
perada, amenizada daqueles itens. Preservam-se al-
guns pontos importantes, mas se capa um aspecto 
fundamental, que é exatamente o fundo constitutivo, 
que não era nenhuma grande novidade por conta já 
de se ter uma discussão acumulada, uma proposta 
de articulação.

Mas, na medida em que se retira do fundo agora, 
pela proposta feita pelo Deputado Glauber, nós abrimos 
mão da possibilidade de ter uma política mais integra-
da, estruturada. E o que sobra? Um conjunto de novas 
normas. E para isso eu gostaria de chamar a atenção 
dos Srs. Deputados, das Sras. Deputadas, por favor.

Nós todos temos bases municipalistas. Nós es-
tamos somando as atribuições dos Municípios do 
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Estado mais um conjunto de novas atribuições, sem 
prever recursos. E alguns poderão dizer: “Puxa! Então 
vai ficar no papel?”

Abre-se uma possibilidade da demanda da po-
pulação, que é necessária. Abre-se a possibilidade de 
o Ministério Público intervir nos Estados e Municípios, 
exigindo a exata observância daquilo que estamos 
aprovando. E estamos aprovando um conjunto de novas 
responsabilidades, atribuições, programas, que deve-
rão ser desenvolvidos pelos Estados e Municípios, sem 
o necessário provisionamento de recursos para isso. 
É absolutamente grave essa questão, Sr. Presidente.

Por isso nós queremos pedir que, mais do que 
uma demanda de Oposição e Situação, se dê atenção 
para isto: aquilo que nós estamos aprovando perigo-
samente em relação aos Municípios, em que novas 
atribuições serão cobradas. E nós seremos respon-
sabilizados porque não há previsão de recursos ne-
cessários para tanto.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há um re-
querimento para encerrar a discussão, mas têm dois ou 
três Deputados inscritos aqui que não estão no plenário. 
Então, eu vou considerar encerrada a discussão e não 
vou fazer a discussão do requerimento. O.k.? (Pausa.)

Encerrada a discussão, passamos então para a 
votação do parecer do Relator.

Em votação...
 O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela ordem.

Eu estou responsável pelo Deputado Rubens 
Bueno e pelo Deputado Mourão para acompanhar 
a matéria. Então, indago se há algum procedimento 
acordado com relação à votação; se em alguns itens 
há acordo para se requerer a verificação de votação, 
se isso foi tratado no Colégio de Líderes, ou se há al-
guma determinação de acordo feito por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não, não 
há nenhum acordo, nenhum entendimento para a vo-
tação, a não ser o de votar a medida provisória. Mas 
V.Exa. pode conversar aqui com o Líder do Governo.

O SR. ARNALDO JARDIM – É o que tentaremos. 
Então, nós vamos manter contato com os demais Lí-
deres, buscando, neste momento de encaminhamento 
final, fazer um acordo para isso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. GLAUBER BRAGA – Sr. Presidente, 

peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – É para três retifica-
ções de erros materiais aqui.

No art. 25, inciso “h”, temos aqui reticências e 
NR, única e exclusivamente para a manutenção dos 
incisos posteriores.

O mesmo no art. 26, em que se mantém a reti-
cência e a manutenção dos itens que estão abaixo.

E, no art. 32, a redação dada é: “Esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação, com exceção do § 
2º do art. 12 da Lei nº 6.766, de 1979, que entrará em 
vigor dois anos após a data da publicação desta lei”.

Obrigado.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 547, DE 2011 
(MENSAGEM N° 442, DE 2011)

Altera a Lei n° 6.766, de 19 de dezem-
bro de 1979; a Lei n° 10.257, de 10 de julho 
de 2001, e a Lei n° 12.340, de 1° de dezem-
bro de 2010.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Glauber Braga

I – Relatório

A Medida Provisória (MP) n° 547, de 11 de outubro 
de 2011, visa alterar as seguintes Leis: nos 12.340, de 
1° de dezembro de 2010 (Defesa Civil); 6.766, de 19 
de dezembro de 1979 (Parcelamento do Solo Urbano); 
e 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).

No que diz respeito à Lei nº 12.340/2010, a MP 
acrescenta os arts. 3°-A e 3°-B. O art. 3°-A institui o 
cadastro nacional de municípios com áreas propícias à 
ocorrência de escorregamentos de grande impacto ou 
processos geológicos correlatos (art. 3°-A, caput), no 
qual o município deverá inscrever-se por sua iniciativa 
ou mediante indicação dos demais entes federados. 
Conforme o art. 3°-A, § 2°, os municípios incluídos no 
cadastro deverão: elaborar o mapeamento das áreas 
propícias à ocorrência de escorregamentos de grande 
impacto ou processos geológicos correlatos; elaborar 
plano de contingência; instituir núcleos de defesa civil, 
de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo 
órgão coordenador do Sistema Nacional de Defesa Civil 
(SINDEC); elaborar plano de implantação de obras e 
serviços para a redução de riscos; criar mecanismos 
de controle e fiscalização para evitar a edificação em 
áreas propícias à ocorrência de escorregamentos de 
grande impacto ou processos geológicos correlatos; e 
elaborar carta geotécnica de aptidão à urbanização, 
estabelecendo diretrizes urbanísticas voltadas para a 
segurança dos novos parcelamentos do solo urbano.

A União e os estados, no âmbito de suas compe-
tências, apoiarão os municípios na efetivação dessas 
medidas (art. 3°-A, § 3°). O Governo Federal publica-
rá, periodicamente, informações sobre a evolução das 
ocupações em áreas propícias à ocorrência de escorre-
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gamentos de grande impacto ou processos geológicos 
correlatos, nos municípios constantes do cadastro, e 
encaminhará essas informações, para conhecimento 
e providências, aos Poderes Executivo e Legislativo 
dos respectivos estados e municípios e ao Ministério 
Público (art. 3°-A, §§ 4° e 5°).

O novo art. 3°-B da Lei nº 12.340/2010 determi-
na, ao município onde houver ocupações em áreas 
propícias a escorregamentos de grande impacto ou 
processos geológicos correlatos, que adote providên-
cias para redução do risco. Essas providências incluem 
a execução de plano de contingência e de obras de 
segurança e, quando necessários, a remoção de edi-
ficações e o reassentamento dos ocupantes em local 
seguro (art. 3°-B, caput).

A remoção deverá seguir os seguintes procedi-
mentos: vistoria local; elaboração de laudo técnico que 
demonstre os riscos da ocupação para a integridade 
física dos ocupantes ou de terceiros; e notificação da 
remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do 
laudo técnico e, quando for o caso, de informações 
sobre as alternativas oferecidas pelo poder público 
para assegurar seu direito à moradia (art. 3°-B, § 1°). 
Na remoção de edificações, deverão ser adotadas me-
didas que impeçam a reocupação da área (art. 3°-B, 
§ 2°). Aqueles que tiverem suas moradias removidas 
deverão ser abrigados e cadastrados pelo município 
para garantia de atendimento habitacional em caráter 
definitivo (art. 3°-B, § 3°).

No que diz respeito à Lei nº 6.766/1979, a MP nº 
547/2011 altera o art. 12, que trata da aprovação dos 
projetos de loteamento e de desmembramento pela 
prefeitura municipal. A MP mantém a redação original 
do parágrafo único do art. 12, que passa a constituir 
o § 1°, segundo o qual “o projeto aprovado deverá ser 
executado no prazo constante do cronograma de exe-
cução, sob pena de caducidade da aprovação”.

O novo § 2° do art. 12 da Lei nº 6.766/1979 esta-
belece que, nos municípios inseridos no cadastro na-
cional de que trata o art. 3°-A da Lei nº 12.340/2010, 
a aprovação do projeto de loteamento ou desmembra-
mento ficará vinculada ao atendimento dos requisitos 
constantes da carta geotécnica de aptidão à urbaniza-
ção. Esse dispositivo entrará em vigor dois anos após 
a data de publicação da MP.

No que se diz respeito à Lei nº 10.257/2001, a 
MP nº 547/2011 acrescenta a alínea h ao art. 2°, VI, e 
o art. 42-A. A primeira alteração visa incluir “a exposi-
ção da população a riscos de desastres naturais” en-
tre as situações a serem evitadas na política urbana.

O novo art. 42-A determina aos municípios que 
possuam áreas de expansão urbana que elaborem 
plano de expansão urbana com o conteúdo mínimo 

especificado na MP (art. 42-A, I a VII). As áreas de ex-
pansão urbana são definidas como “aquelas destinadas 
pelo Plano Diretor ou lei municipal ao crescimento or-
denado das cidades, vilas e demais núcleos urbanos, 
bem como aquelas que forem incluídas no perímetro 
urbano a partir da publicação desta Medida Provisória” 
(art. 42-A, § 1°). O plano de expansão urbana deverá 
atender às diretrizes do plano diretor, quando houver 
(art. 42-A, § 2°). O município ficará dispensado da 
elaboração do plano de expansão urbana se o plano 
diretor contemplar as exigências estabelecidas para o 
primeiro (art. 42-A, § 4°).

A aprovação de projetos de parcelamento do solo 
urbano em áreas de expansão urbana ficará condicio-
nada à existência do plano de expansão urbana (art. 
42, § 3°). Esse dispositivo entrará em vigor dois anos 
após a data de publicação da MP.

Por fim, a MP nº 547/2011 autoriza a União a con-
ceder incentivo ao município que adotar medidas volta-
das para o aumento da oferta de terra urbanizada para 
habitação de interesse social, por meio dos institutos 
previstos na Lei nº 10.547/2001, com a transferência 
de recursos para a aquisição de terrenos destinados 
a programas de habitação dessa natureza.

Excetuando-se os dispositivos relativos à exigên-
cia de carta geotécnica para aprovação do projeto de 
loteamento ou desmembramento e de plano de expan-
são urbana para aprovação de projetos de parcelamen-
to do solo urbano em áreas de expansão urbana, os 
demais dispositivos da MP nº 547/2011 entraram em 
vigor na data de sua publicação.

Na Mensagem n° 442, de 11 de outubro de 2011, 
encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso Na-
cional, afirma-se que os municípios brasileiros têm sido 
afetados de forma drástica por recorrentes desastres 
naturais. A prevenção e a mitigação dos impactos des-
ses eventos dependem da adoção de uma abordagem 
integrada da gestão de risco, mediante a articulação 
dos três níveis de governo. O planejamento e a ges-
tão do espaço urbano devem ser relacionados com as 
condicionantes do meio físico.

A urgência e a relevância das medidas propostas 
justificam-se pela necessidade de que sejam oferecidos, 
com a maior brevidade possível, ferramentas capazes 
de evitar ou minimizar os impactos dos desastres.

Foram apresentadas cinquenta emendas, cujo 
conteúdo é descrito na Tabela 1. As emendas nos 42, 
43, 45, 46, 47, 48 e 49 foram indeferidas pela Secretaria 
Geral da Mesa, por versarem sobre matéria estranha 
ao conteúdo da MP. As Emendas nos 5, 6, 29, 35 e 36 
foram retiradas, em atendimento ao Requerimento nº 
4.149/2012.
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II – Voto do Relator

Da admissibilidade
O art. 62 da Constituição Federal estabelece 

que, em situação de relevância e urgência, é admis-
sível a adoção de medida provisória pelo Presidente 
da República, que deverá submetê-la de imediato ao 
Congresso Nacional.

A admissibilidade de medida provisória restringe-
-se, assim, aos pressupostos de relevância e urgência, 
os quais estão presentes no caso em foco, tendo em 
vista os inúmeros desastres recentes ocorridos no Bra-
sil. Somente neste princípio de ano, até 6 de fevereiro, 
já foram aprovadas quinhentas portarias de reconhe-
cimento de estado de calamidade ou de situação de 
emergência em 498 municípios, especialmente no Rio 
Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais e no Es-
pírito Santo. Em 2011, foram 1.269 portarias de reco-
nhecimento de desastre em 984 municípios de todas 
as unidades da Federação, exceto o Distrito Federal. 
Portanto, a ocorrência de desastres afeta todo o ter-
ritório brasileiro e, como justificado na Mensagem no 
442/2011, seu enfrentamento exige a adoção de ações 
urgentes que minimizem significativamente ou mesmo 
eliminem as perdas de vidas humanas e demais im-
pactos sociais, ambientais e econômicos decorrentes.

Da constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa

A matéria objeto da MPV no 547/2011 não se 
enquadra entre as vedações à edição de medidas 
provisórias constantes no art. 62, I a IV, e no art. 246, 
ambos da Constituição Federal, tampouco constitui 
matéria de competência exclusiva do Congresso Na-
cional ou de qualquer de suas Casas.

Os dispositivos da MP nº 547/2011 não afron-
tam os preceitos constitucionais ou os princípios que 
fundamentam nosso sistema jurídico, exceto o art. 4º 
da MP no 547/2011, que objetiva alterar o Estatuto 
da Cidade, para exigir dos municípios que possuam 
áreas de expansão urbana a elaboração do plano de 
expansão urbana, com o conteúdo mínimo estipulado 
na MP. A exigência de elaboração de plano de expan-
são urbana para esses municípios enfrenta vício de 
constitucionalidade, tendo em vista as determinações 
do art. 182 da Constituição Federal:

“Art. 182. A política de desenvolvimento 
urbano, executada pelo Poder Público munici-
pal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvi-

mento das funções sociais da cidade e garantir 
o bem estar de seus habitantes.

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara 
Municipal, obrigatório para cidades com mais de 
vinte mil habitantes, é o instrumento básico da po-
lítica de desenvolvimento e de expansão urbana.

................................................” (grifamos)

Portanto, o § 1º do art. 182 da Constituição Fede-
ral estabelece que o plano diretor, aprovado mediante lei 
municipal, é o instrumento básico da política de desen-
volvimento e de expansão urbana. De forma clara, o texto 
da Constituição refere-se a uma única política pública, 
direcionada tanto ao desenvolvimento quanto à expan-
são urbana. Verifica-se, também, que a Carta Magna não 
adota a expressão “área de expansão urbana”. Reforçan-
do a determinação constitucional, o Estatuto da Cidade 
estabelece que o plano diretor deverá englobar o terri-
tório do município como um todo (art. 40, caput e § 2º).

A criação de plano específico para a área de ex-
pansão urbana prevista no art. 4º da MP nº 547/2011 
colide com o disposto expressamente no § 1º do art. 
182 da Constituição Federal.

Quanto à técnica legislativa, estão atendidos, de 
forma geral, os requisitos da Lei Complementar no 95, 
de 6 de fevereiro de 1998. Ajustes pontuais de técnica 
legislativa, quando necessários, serão realizados no 
corpo do projeto de lei de conversão (PLV).

Quanto às emendas apresentadas por Parlamen-
tares, pelos motivos anteriormente expostos, relativa-
mente ao plano de expansão urbana, apresentam vício 
de constitucionalidade as Emendas nºs 27, 32 e 33, que 
visam alterar o art. 4º da MP no 547/2011. A Emenda 
nº 50 fere as normas da boa técnica legislativa, pois a 
proposta, embora justificada, não está clara no texto 
da emenda em si, que se limita a repetir o § 4º do art. 
42-A da Lei nº 10.257/2001, previsto pelo art. 4º da MP.

Da adequação financeira e orçamentária
A Medida Provisória no 547, de 2011, e as emen-

das que lhe foram oferecidas pelos senhores Parlamen-
tares, devem ser regimentalmente apreciadas quanto 
à adequação financeira e orçamentária, tendo como 
referência a repercussão de seu teor sobre a receita 
ou a despesa pública da União e a implicação da ma-
téria quanto ao atendimento da Lei Complementar no 
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF), a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União.

De plano, a Medida Provisória em tela trata ba-
sicamente de matéria normativa, sem grandes impli-
cações de natureza orçamentária ou financeira para 
a União, tais como:
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i) instituição de cadastro nacional de municípios 
com áreas propícias à ocorrência de escorregamentos 
de grande impacto ou processos geológicos correlatos;

ii) necessidade de elaboração de Plano de Ex-
pansão Urbana, com padrões mínimos, nos municípios 
com áreas de expansão urbana previstas no Plano Di-
retor ou em lei municipal;

iii) divulgação pelo Poder Executivo Federal de 
informações periódicas sobre ocupações em áreas 
propícias à ocorrência de escorregamentos nos muni-
cípios constantes do cadastro acima referido, ficando a 
cargo deles a adoção de planos de contingência e de 
obras de segurança, incluindo remoções de edificações 
e o reassentamento dos residentes em locais seguros;

iv) além da necessidade de os municípios inscri-
tos no cadastro nacional já mencionado adotarem uma 
série de providências institucionais e de ordenamento 
urbano bem caracterizadas na Medida Provisória e já 
elencadas em nosso relatório.

Não há, pois, maiores óbices à aprovação das 
matérias acima no que concerne à sua adequação 
orçamentária e financeira, já que o ônus financeiro da 
implementação das medidas nelas destacadas é da 
competência direta dos municípios que serão inscritos 
no cadastro nacional.

Resta, então, analisar, sob o ângulo orçamentário e 
financeiro, o artigo 5º da Medida Provisória, que autoriza 
a União, na forma do regulamento, a conceder incentivo 
por meio da transferência de recursos aos municípios que 
adotarem medidas voltadas ao aumento da oferta de ter-
ra urbanizada para utilização em habitação de interesse 
social, considerando que esta é uma ação fundamental 
para evitar a ocupação de áreas de risco potencial.

A redação do dispositivo acima não é incompatível 
com as normas que regem a atividade orçamentária e 
financeira na esfera pública. O dispositivo apenas au-
toriza a União a conceder incentivo, por meio de trans-
ferência de recursos, cuja liberação dependerá, num 
primeiro momento, do levantamento dos municípios e 
das áreas selecionadas para utilização em habitação 
de interesse social. A transferência efetiva dos recursos 
aludidos aos municípios se dará numa etapa poste-
rior ao longo dos próximos anos, e será naturalmente 
amparada em dotações orçamentárias consignadas 
no OGU para tal finalidade em cada exercício, respal-
dada nas programações orçamentárias e financeiras 
ao longo de cada ano, levando-se em conta sempre a 
disponibilidade de recursos por parte da União.

Não há o que manifestar do ponto de vista da 
adequação orçamentária e financeira em relação às 
Emendas nos 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 37, 
39, 40, 41, por tratarem basicamente de matéria nor-

mativa que guarda coerência com o disposto na Me-
dida Provisória no 547, de 2011, o que não deve sig-
nificar, em princípio, concordância com o seu teor no 
que concerne ao mérito das medidas nelas propostas.

As Emendas nos 12, 20, 30, 34, 38 e 44 são inade-
quadas sob o ângulo orçamentário e financeiro ao estabe-
lecerem obrigações de natureza financeira para a União, 
sem apontarem as fontes de recursos para a sua efetivação.

Do mérito
De acordo com o Centro para Investigação sobre 

Epidemiologia de Desastres (CRED) e o Escritório das 
Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres 
(INISDR), houve um arrefecimento no número ocorrên-
cias de desastres em 2010 e 2011, em todo o mundo. 
Em 2011, tais eventos resultaram em quase 30.000 
mortes, das quais novecentas ocorreram no Brasil. 
Esse dado coloca o país em terceiro lugar no mundo 
em número de vítimas fatais decorrentes de desastres 
relacionados a fenômenos naturais.

No Brasil, os desastres estão relacionados prin-
cipalmente a instabilidades atmosféricas severas, que 
desencadeiam inundações, vendavais, tornados, gra-
nizos e escorregamentos. As ocorrências também 
estão associadas à água: 58% por inundação e 11% 
por deslizamentos como consequência do excesso de 
chuvas. Embora tais desastres tenham sempre existido 
em nosso País, seus efeitos têm aumentado, incremen-
tando as estatísticas relativas ao número de vítimas 
e trazendo prejuízos econômicos cada vez maiores.

A escalada dos impactos sociais e econômicos dos 
desastres está relacionada a um possível aumento da 
frequência e da intensidade dos eventos extremos, mas 
deve-se, também, aos problemas de ocupação do solo, 
especialmente nas áreas urbanas. Conforme ressaltado 
na Mensagem no 442/2011, a prevenção e mitigação dos 
impactos dos desastres em área urbana dependem de 
um conjunto integrado de ações nas áreas de risco. A 
mensagem também ressalta que tais ações dependem da 
atuação articulada dos três níveis de governo, com defini-
ção clara das medidas a serem efetivadas por cada uma.

Nesse sentido, a MP no 547/2011 propõe diver-
sas medidas acertadas para o enfrentamento do pro-
blema, quais sejam:

– a instituição, pelo Governo Federal, de 
um cadastro nacional de municípios com áreas 
propícias a desastres;

– o mapeamento das áreas de risco de 
desastre, a elaboração do plano de contingên-
cia, o planejamento das obras e serviços para 
a redução de riscos, o controle e a fiscalização 
para evitar a edificação em áreas de risco e a 
elaboração da carta geotécnica de aptidão à 
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urbanização, a serem realizados pelos muni-
cípios cadastrados;

– o apoio da União e dos estados aos 
municípios, para a efetivação das medidas 
previstas;

– a publicação periódica, pelo Governo 
Federal, de informações sobre a evolução das 
ocupações em áreas de risco nos municípios 
cadastrados;

– a remoção de edificações em áreas de 
risco, quando necessário, mediante procedi-
mentos estabelecidos na MP, o reassentamento 
dos ocupantes em local seguro e a adoção de 
medidas que impeçam a reocupação da área;

– a alteração da Lei nº 6.766/1979, para 
determinar que a aprovação do projeto de lo-
teamento e desmembramento fique vinculada 
ao atendimento dos requisitos constantes da 
carta geotécnica de aptidão à urbanização a 
ser elaborada pelo município;

– a alteração ao Estatuto da Cidade, para 
determinar que, no âmbito da política urbana, 
o ordenamento e o controle do uso do solo 
evitarão “a exposição da população a riscos 
de desastres naturais”; e

– a concessão de incentivo da União ao 
município que adotar medidas voltadas para 
aumentar a oferta de terra urbanizada para 
habitação de interesse social.

Consideramos que as medidas propostas são de 
extrema importância, mas são insuficientes para pre-
venir as situações de desastre e mitigar seus efeitos, 
de forma a proteger eficazmente a população.

Cabe ressaltar os resultados alcançados pela Co-
missão Especial de Medidas Preventivas e Saneadoras 
de Catástrofes Climáticas, instituída na Câmara dos 
Deputados em 2011, da qual fui relator. Os diversos 
técnicos do Poder Executivo Federal, dos governos 
estaduais e municipais e das universidades ouvidos 
pelos membros da Comissão Especial foram pratica-
mente unânimes em sustentar que o Brasil precisa 
aprimorar sua legislação de defesa civil.

O País precisa avançar na aprovação de uma le-
gislação mais ampla, voltada para a proteção civil, que 
estabeleça uma política capaz de evitar ou reduzir o 
risco de desastres e minimizar seus impactos socioe-
conômicos e ambientais. Entre outros objetivos, essa 
política deverá promover:

– uma cultura de prevenção e prepara-
ção, sem negligenciar ações de resposta e 
recuperação;

– a distribuição adequada das compe-
tências entre os entes federados, fortalecendo 
estados e municípios;

– o fortalecimento institucional e a rees-
truturação de um sistema nacional que integre 
os órgãos de defesa civil das três esferas de 
governo e outros órgãos setoriais;

– a integração da defesa civil com as polí-
ticas urbana e ambiental, de modo a promover o 
planejamento do uso do solo, reduzir as ocupa-
ções em áreas de risco e estimular a adoção de 
comportamentos ambientalmente adequados;

– a inclusão da sociedade civil no plane-
jamento e na execução da política de preven-
ção e mitigação de catástrofes;

– a organização e a implantação do sis-
tema de monitoramento, para a previsão de 
eventos naturais potencialmente causadores 
de catástrofes; e

– a pesquisa sobre gestão de risco de 
desastres e a implantação de uma base de 
dados atualizada, transparente e acessível.

Paralelamente à Comissão Especial de Medidas 
Preventivas e Saneadoras de Catástrofes Climáticas 
da Câmara dos Deputados, o Senado Federal instituiu 
a Comissão Temporária Interna sobre Defesa Civil, re-
latada pelo Senador Casildo Maldaner. As conclusões 
desta Comissão Temporária são praticamente idênticas 
àquelas apontadas pela Comissão Especial da Câmara, 
das quais destacamos a necessidade de reestruturar 
o Sistema Nacional de Defesa Civil e de fortalecer os 
órgãos de defesa civil nos estados e municípios.

O Projeto de Lei de Conversão (PLV) da MP no 
547/2011 que ora apresentamos busca visa incluir, às 
disposições da MP, as propostas legislativas das Co-
missões especificamente criadas para debater o tema 
das áreas de risco e dos desastres nas duas Casas. 
Buscamos, assim, estruturar uma Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacio-
nal de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC).

Seguindo as diretrizes implícitas na MP, a nova 
política proposta reforça as ações de prevenção e 
reitera que a força principal da Política Nacional de 
Proteção Civil está no município. Essa política deve 
ser descentralizada, pois tanto as ações preventivas 
quantos as do pós-desastre dependem, fundamental-
mente, da eficiência das autoridades locais e do com-
portamento da população. Entretanto, os municípios 
não têm como se preparar sozinhos, cabendo à União 
e aos Estados apoiar os governos locais no bom de-
sempenho de suas atribuições.

Consideramos que, no âmbito local, as principais 
ferramentas abrangem o plano de contingência e o plano 
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diretor. O primeiro está previsto na MP no 547/2011. Sua 
finalidade é definir um conjunto de procedimentos a serem 
adotados na situação de desastre e após a sua ocorrência.

O plano diretor visa ordenar a ocupação urbana, 
devendo, para tanto, incorporar a identificação das áreas 
de risco e a definição de medidas relativas ao seu uso, 
incluindo sua não ocupação. A exigência constitucional de 
elaboração de plano diretor institucionaliza o planejamen-
to urbano como atividade permanente não só do Poder 
Público municipal, como da própria comunidade, uma vez 
que sua elaboração pressupõe a participação popular.

Conforme disposto no Estatuto da Cidade, o plano 
diretor deve abranger todo o território municipal, para 
assegurar visão integrada e consistência técnica para o 
planejamento, articulando-se toda a área urbana, nela 
inclusas as zonas de expansão, e suas interfaces com 
a zona rural. O plano diretor identifica os eixos mais 
apropriados para a expansão urbana, a qual constitui 
elemento obrigatório do próprio plano diretor, tanto do 
ponto de vista técnico quanto jurídico.

Contrariando essas disposições, o art. 4º da MP 
nº 547/2011 institui um instrumento não previsto no 
ordenamento jurídico em vigor – o plano de expansão 
urbana – medida inconstitucional e que colide com a 
visão integrada requerida do planejamento urbano.

A opção de diferenciar plano diretor e plano de 
expansão urbana tenderá a levar à criação de regras 
urbanísticas diferenciadas, provavelmente mais fle-
xíveis, para as áreas de expansão urbana. Há uma 
tendência histórica de as áreas de expansão urbana 
serem tratadas pelas municipalidades com regras ur-
banísticas menos exigentes do que as aplicáveis às 
áreas insertas nas manchas urbanas consolidadas, 
situação que responde por problemas graves, como 
carências de infraestrutura e de equipamentos públi-
cos nas áreas de expansão urbana.

A própria diferenciação entre “área urbana” e “área 
de expansão urbana” tem sido questionada tecnicamente. 
A questão foi objeto de debate no âmbito do processo 
relativo à futura Lei de Responsabilidade Territorial Ur-
bana – LRTU (Projeto de Lei nº 3.057/2000 e apensos). 
Nos substitutivos mais recentes desse processo, ado-
tou-se a diferenciação entre “área urbana” (abrangendo 
todo o perímetro urbano) e “área urbana consolidada”, 
e não entre “área de expansão urbana” e “área urbana”. 
Os conceitos de “área urbana consolidada” e “área ur-
bana” foram institucionalizados pela Lei n° 11.977, de 
2001, que trata do programa Minha Casa, Minha Vida 
(PMCMV) (art. 47, incisos I e II, da referida lei).

Para tentar equacionar as questões acima apon-
tadas, optou-se por exigir a elaboração de plano dire-
tor para os municípios incluídos no cadastro nacional 
de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas 
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 
Ao mesmo tempo, esses municípios terão o conteúdo 
mínimo do plano diretor ampliado, para atender as ne-
cessidades de prevenção de risco de desastre.

Em outra frente, propõe-se a obrigatoriedade de 
elaboração de projeto específico para municípios que 
desejem ampliar seu perímetro urbano. Essa medida 
visa reforçar o controle do uso do solo em áreas atu-
almente rurais e que serão urbanizadas. Ao adotar 
essa estratégia, que prescinde da criação de um novo 
plano não previsto na Constituição Federal, atendem-
-se as preocupações de mérito da Medida Provisória, 
retirando-se o vício de constitucionalidade.

Em relação às Emendas apresentadas, foram 
atendidas, na forma do PLV, as de nos 08, 09, 13, 14, 
16, 22, 25, 27, 28, 32 e 39. Foram rejeitadas quanto 
ao mérito as Emendas nos 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 
15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 31, 37, 40 e 41.

Conclusão do voto
Em decorrência do exposto, voto:
I) pela constitucionalidade, juridicidade, adequa-

ção orçamentária e financeira e, no mérito, pela apro-
vação da Medida Provisória n° 547, de 2011, na forma 
do Projeto de Lei de Conversão;

II) pela inconstitucionalidade, injuridicidade e má 
técnica legislativa das Emendas n° 33 e 50;

III) pela inadequação orçamentária e financeira 
das Emendas nos 12, 20, 30, 34, 38 e 44;

IV) pela constitucionalidade, juridicidade, pela não 
implicação em aumento da despesa ou redução da re-
ceita pública e, no mérito, pela rejeição, das Emendas 
nos 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 
24, 26, 31, 37, 40 e 41; e

IV) pela constitucionalidade, juridicidade, pela não 
implicação em aumento da despesa ou redução da 
receita pública e, no mérito, pela aprovação, na forma 
do Projeto de Lei de Conversão, das Emendas nos 08, 
09, 13, 14, 16, 22, 25, 27, 28, 32 e 39.

Sala da Comissão, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Glauber Braga, Relator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO À  
MEDIDA PROVISÓRIA No 547,  
DE 11 DE OUTUBRO DE 2011

Institui a Política Nacional de Prote-
ção e Defesa Civil (PNPDEC), dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Proteção e Defesa 
Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de 
Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), auto-
riza a criação de sistema de informações 
e monitoramento de desastres e dá outras 
providências.
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DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil (PNPEC), dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o 
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONP-
DEC), autoriza a criação Sistema de Informações e 
Monitoramento de Desastres e dá outras providências. 
Parágrafo único. As definições técnicas para aplicação 
desta Lei serão estabelecidas em ato do Poder Exe-
cutivo federal.

Art. 2º É dever da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios adotar as medidas necessá-
rias à redução dos riscos de desastre.

§ 1º As medidas previstas no caput poderão ser 
adotadas com a colaboração de entidades públicas ou 
privadas e da sociedade em geral.

§ 2º  A incerteza quanto ao risco de desastre não 
constituirá óbice para a adoção das medidas preventi-
vas e mitigadoras da situação de risco.

CAPÍTULO I 
Da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil

Seção I 
Diretrizes e objetivos

Art. 3º A PNPDEC abrange as ações de preven-
ção, mitigação, preparação, resposta e recuperação 
voltadas à proteção e defesa civil.

Parágrafo único. A PNPDEC deve integrar-se às 
políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento 
urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, 
gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, 
educação, ciência e tecnologia e às demais políticas 
setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvi-
mento sustentável.

Art. 4º São diretrizes da PNPDEC:
I – atuação articulada entre a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para redução de desas-
tres e apoio às comunidades atingidas;

II – abordagem sistêmica das ações de preven-
ção, mitigação, preparação, resposta e recuperação;

III – a prioridade às ações preventivas relaciona-
das à minimização de desastres;

IV – adoção da bacia hidrográfica como unidade 
de análise das ações de prevenção de desastres rela-
cionados a corpos d’água;

V – planejamento com base em pesquisas e es-
tudos sobre áreas de risco e incidência de desastres 
no território nacional;

VI – participação da sociedade civil.
Art. 5º São objetivos da PNPDEC:
I – reduzir os riscos de desastres;

II – prestar socorro e assistência às populações 
atingidas por desastres;

III – recuperar as áreas afetadas por desastres;
IV – incorporar a redução do risco de desastre e 

as ações de proteção e defesa civil entre os elemen-
tos da gestão territorial e do planejamento das políti-
cas setoriais;

V – promover a continuidade das ações de pro-
teção e defesa civil;

VI – estimular o desenvolvimento de cidades re-
silientes e os processos sustentáveis de urbanização;

VII – promover a identificação e avaliação das 
ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a de-
sastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência;

VIII – monitorar os eventos meteorológicos, hidro-
lógicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos e 
outros potencialmente causadores de desastres;

IX – produzir alertas antecipados sobre a possi-
bilidade de ocorrência de desastres naturais;

X – estimular o ordenamento da ocupação do 
solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e 
a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos 
e da vida humana;

XI – combater a ocupação de áreas ambiental-
mente vulneráveis e de risco e promover a realocação 
da população residente nessas áreas;

XII – estimular iniciativas que resultem na desti-
nação de moradia em local seguro;

XIII – desenvolver consciência nacional acerca 
dos riscos de desastre;

XIV – orientar as comunidades a adotar compor-
tamentos adequados de prevenção e de resposta em 
situação de desastre e promover a autoproteção; e

XV – integrar informações em sistema capaz de 
subsidiar os órgãos do SINPDEC na previsão e no con-
trole dos efeitos negativos de eventos adversos sobre 
a população, os bens e serviços e o meio ambiente.

Seção II 
Das competências dos entes federados

Art. 6º Compete à União:
1 – expedir normas para implementação e exe-

cução da PNPDEC;
II – coordenar o SINPDEC, em articulação com 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
III – promover estudos referentes às causas e 

possibilidades de ocorrência de desastres de qual-
quer origem, sua incidência, extensão e consequência;

IV – apoiar os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios no mapeamento das áreas de risco, nos 
estudos de identificação de ameaças, suscetibilida-
des, vulnerabilidades e risco de desastre e nas demais 
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ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta 
e recuperação;

V – instituir e manter sistema de informações e 
monitoramento de desastres;

VI – instituir e manter cadastro nacional dê mu-
nicípios com áreas suscetíveis à ocorrência de desli-
zamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 
processos geológicos ou hidrológicos correlatos;

VII – instituir e manter sistema para declaração 
e reconhecimento de situação de emergência ou de 
estado de calamidade pública;

VIII – instituir o Plano Nacional de Proteção e 
Defesa Civil;

IX – realizar o monitoramento meteorológico, hi-
drológico e geológico das áreas de risco, bem como 
dos riscos biológicos, nucleares e químicos, e produzir 
alertas sobre a possibilidade de ocorrência de desas-
tres, em articulação com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios;

X – estabelecer critérios e condições para a de-
claração e o reconhecimento de situações de emer-
gência e estado de calamidade pública;

XI – incentivar a instalação de centros universi-
tários de ensino e pesquisa sobre desastres e de nú-
cleos multidisciplinares de ensino permanente e à dis-
tância, destinados à pesquisa, extensão e capacitação 
de recursos humanos, com vistas ao gerenciamento 
e à execução de atividades de proteção e defesa civil;

XII – fomentar a pesquisa sobre os eventos de-
flagradores de desastres; e

XIII – apoiar a comunidade docente no desenvol-
vimento de material didático-pedagógico relacionado ao 
desenvolvimento da cultura de prevenção de desastres.

§ 1º O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil 
conterá, no mínimo:

I – a identificação dos riscos de desastres nas 
regiões geográficas e grandes bacias hidrográficas 
do País; e

II – as diretrizes de ação governamental de pro-
teção e defesa civil no âmbito nacional e regional, em 
especial quanto à rede de monitoramento meteoroló-
gico, hidrológico e geológico e dos riscos biológicos, 
nucleares e químicos e à produção de alertas anteci-
pados das regiões com risco de desastres.

§ 2º Os prazos para elaboração e revisão do Pla-
no Nacional de Proteção e Defesa Civil serão definidos 
em regulamento.

Art. 7º Compete aos Estados:
I – executar a PNPDEC em seu âmbito territorial;
II – coordenar as ações do SINPDEC em articu-

lação com a União e os Municípios;
III – instituir o Plano Estadual de Proteção e De-

fesa Civil;

IV – identificar e mapear as áreas de risco e rea-
lizar estudos de identificação de ameaças, suscetibili-
dades e vulnerabilidades, em articulação com a União 
e os Municípios;

V – realizar o monitoramento meteorológico, hi-
drológico e geológico das áreas de risco, em articula-
ção com a União e os Municípios;

VI – apoiar a União, quando solicitado, no reco-
nhecimento de situação de emergência e estado de 
calamidade pública;

VII – declarar, quando for o caso, estado de ca-
lamidade pública ou situação de emergência; e

VIII – apoiar, sempre que necessário, os municí-
pios no levantamento das áreas de risco, na elaboração 
dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil 
e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta 
e de ações emergenciais.

Parágrafo único. O Plano Estadual de Proteção 
e Defesa Civil conterá, no mínimo:

I – a identificação das bacias hidrográficas com 
risco de ocorrência de desastres; e

II – as diretrizes de ação governamental de prote-
ção e defesa civil no âmbito estadual, em especial no 
que se refere à implantação da rede de monitoramen-
to meteorológico, hidrológico e geológico das bacias 
com risco de desastre.

Art. 8º Compete aos Municípios:
I – executar a PNPDEC em âmbito local;
II – coordenar as ações do SINPDEC no âmbito 

local, em articulação com a União e os Estados;
III – incorporar as ações de proteção e defesa 

civil no planejamento municipal;
IV – identificar e mapear as áreas de risco de 

desastres;
V – promover a fiscalização das áreas de risco 

de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas;
VI – declarar situação de emergência e estado 

de calamidade pública;
VII – vistoriar edificações e áreas de risco, e pro-

mover, quando for o caso, a intervenção preventiva, e 
a evacuação da população das áreas de alto risco ou 
das edificações vulneráveis;

VIII – organizar e administrar abrigos provisórios 
para assistência à população em situação de desas-
tre, em condições adequadas de higiene e segurança;

IX – manter a população informada sobre áreas 
de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como 
sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as 
ações emergenciais em circunstâncias de desastres;

X – mobilizar e capacitar os radioamadores para 
atuação na ocorrência de desastre;
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XI – realizar regularmente exercícios simulados, 
conforme Plano de Contingência de Proteção e De-
fesa Civil;

XII – promover a coleta, a distribuição e o controle 
de suprimentos em situações de desastre;

XIII – proceder à avaliação de danos e prejuízos 
das áreas atingidas por desastres;

XIV – manter a União e o Estado informados 
sobre a ocorrência de desastres e as atividades de 
proteção civil no Município;

XV – estimular a participação de entidades priva-
das, associações de voluntários, clubes de serviços, 
organizações não governamentais e associações de 
classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promo-
ver o treinamento de associações de voluntários para 
atuação conjunta com as comunidades apoiadas; e

XVI – prover solução de moradia temporária às 
famílias atingidas por desastres.

Art. 9º Compete à União, aos Estados e Muni-
cípios:

I – desenvolver cultura nacional de prevenção de 
desastres, destinada ao desenvolvimento da consci-
ência nacional acerca dos riscos de desastre no País;

II – estimular comportamentos de prevenção ca-
pazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres,

III – estimular a reorganização do setor produti-
vo e a reestruturação econômica das áreas atingidas 
por desastres;

IV – estabelecer medidas preventivas de segu-
rança contra desastres em escolas e hospitais situados 
em áreas de risco;

V – oferecer capacitação de recursos humanos 
para as ações de proteção e defesa civil; e

VI – fornecer dados e informações para o sistema 
nacional de informações e monitoramento de desastres.

CAPÍTULO II 
Do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil

SEÇÃO I  
Disposições gerais

Art. 10. O SINPDEC é constituído pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas enti-
dades públicas e privadas de atuação significativa na 
área de proteção e defesa civil.

Parágrafo único. O SINPDEC tem por finalidade 
contribuir no processo de planejamento, articulação, 
coordenação e execução dos programas, projetos e 
ações de proteção e defesa civil.

Art. 11. O SINPDEC será gerido pelos seguin-
tes órgãos:

I – órgão consultivo: CONPDEC;

II – órgão central, definido em ato do Poder Exe-
cutivo federal, com a finalidade de coordenar o sistema;

III – os órgãos regionais estaduais e municipais 
de proteção e defesa civil; e

IV – órgãos setoriais, dos três níveis de governo.
Parágrafo único. Poderão participar do SINPDEC 

as organizações comunitárias de caráter voluntário ou 
outras entidades com atuação significativa nas ações 
locais de proteção e defesa civil.

SEÇÃO II 
Do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil

Art. 12. O CONPDEC, órgão colegiado integran-
te do Ministério da Integração Nacional, terá por fina-
lidades:

I – auxiliar na formulação, implementação e exe-
cução do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil;

II – propor normas para implementação e exe-
cução da PNPDEC;

III – expedir procedimentos para implementação, 
execução e monitoramento da PNPDEC, observado o 
disposto nesta Lei e em seu regulamento;

IV – propor procedimentos para atendimento a 
crianças, adolescentes, gestantes, idosos e pessoas 
com deficiência em situação de desastre, observada 
a legislação aplicável; e

V – acompanhar o cumprimento das disposições 
legais e regulamentares de proteção e defesa civil.

§ 1º A organização, composição e funcionamento 
do CONPDEC serão estabelecidos em ato do Poder 
Executivo federal.

§ 2º O CONPDEC contará com representantes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu-
nicípios e da sociedade civil organizada, incluindo-se 
representantes das comunidades atingidas por desas-
tre, e por especialistas de notório saber.

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais

Art. 13. Fica autorizada a criação de sistema de 
informações de monitoramento de desastres, em am-
biente informatizado, que atuará por meio de base de 
dados compartilhada entre os integrantes do SINPDEC 
visando ao oferecimento de informações atualizadas 
para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recupe-
ração em situações de desastre em todo o território 
nacional.

Art. 14. Os programas habitacionais da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem 
priorizar a relocação de comunidades atingidas e de 
moradores de áreas de risco.

Art. 15. A União poderá manter linha de crédito 
específica, por intermédio de suas agências financeiras 
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oficiais de fomento, destinada ao capital de giro e ao 
investimento de sociedades empresariais, empresários 
individuais e pessoas físicas ou jurídicas em Municí-
pios atingidos por desastre que tiverem a situação de 
emergência ou o estado de calamidade pública reco-
nhecido pelo Poder Executivo Federal.

Art. 16. Fica a União autorizada a conceder in-
centivo ao Município que adotar medidas voltadas ao 
aumento da oferta de terra urbanizada para utilização 
em habitação de interesse social, por meio dos institu-
tos previstos na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
na forma do regulamento.

Parágrafo único. O incentivo de que trata o ca-
put compreenderá a transferência de recursos para 
a aquisição de terrenos destinados a programas de 
habitação de interesse social.

Art. 17. Em situações de iminência ou ocorrên-
cia de desastre, ficam os órgãos competentes auto-
rizados a transferir bens apreendidos em operações 
de combate e repressão a crimes para os órgãos de 
proteção e defesa civil.

Art. 18. Para fins do disposto nesta Lei, conside-
ram-se agentes de proteção e defesa civil:

I – os agentes políticos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios responsáveis pela 
direção superior dos órgãos do SINPDEC;

II – os agentes públicos responsáveis pela coor-
denação e direção de órgãos ou entidades públicas 
prestadores dos serviços de proteção e defesa civil;

III – os agentes públicos detentores de cargo, 
emprego ou função pública, civis ou militares, com 
atribuições relativas à prestação ou execução dos ser-
viços de proteção e defesa civil; e

IV – os agentes voluntários, vinculados a entida-
des privadas ou prestadores de serviços voluntários, 
que exercem, em caráter suplementar, serviços rela-
cionados à proteção e defesa civil.

Parágrafo único. Os órgãos do SINPDEC ado-
tarão, no âmbito de suas competências, as medidas 
pertinentes para assegurar a profissionalização e qua-
lificação, em caráter permanente, dos agentes públicos 
referidos no inciso III.

Art. 20. Aplicam-se ao Distrito Federal as compe-
tências atribuídas nesta Lei aos Estados e Municípios.

Art. 21. A ementa da Lei nº 12.340, de 1º de 
dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Dispõe sobre as transferências de re-
cursos da União aos órgãos e entidades dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios para a 
execução de ações de resposta e recupera-
ção nas áreas atingidas por desastre, e sobre 

o Fundo Especial para Calamidades Públicas, 
e dá outras providências.”

Art. 22. Os arts. 4º e 5º da Lei nº 12.340, de 2010, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º São obrigatórias as transferências 
da União aos órgãos e entidades dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios para a execução 
de ações de resposta e recuperação, obser-
vados os requisitos e procedimentos previstos 
nesta Lei.

§ 1º As ações de que trata o caput serão 
definidas em regulamento e o órgão central do 
SINPDEC definirá o montante de recursos a 
ser transferido, mediante depósito em conta 
específica mantida pelo ente beneficiário em 
instituição financeira oficial federal, de acordo 
com sua disponibilidade orçamentária e finan-
ceira e com base nas informações obtidas pe-
rante o ente federativo.

§ 2º No caso de execução de ações de 
recuperação, o ente beneficiário deverá apre-
sentar plano de trabalho ao órgão central do 
SINPDEC no prazo máximo de noventa dias 
da ocorrência do desastre.

Art. 5º O órgão central do SINPDEC 
acompanhará e fiscalizará a aplicação dos 
recursos transferidos na forma do art. 4º.

§ 1º Verificada a aplicação de recursos 
em desacordo com o disposto nesta Lei, o 
saque dos valores da conta específica e a 
realização de novas transferências ao ente 
beneficiário serão suspensos.

§ 2º Os entes beneficiários das transfe-
rências de que trata o caput deverão apresen-
tar ao órgão central do SINPDEC a prestação 
de contas do total dos recursos recebidos, na 
forma do regulamento.

§ 3º Os entes beneficiários manterão, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data 
de aprovação da prestação de contas de que 
trata o § 2º, os documentos a ela referentes, 
inclusive os comprovantes de pagamentos 
efetuados com os recursos financeiros trans-
feridos na forma desta Lei,

ficando obrigados a disponibilizá-los, 
sempre que solicitado, ao órgão central do 
SINPDEC, ao Tribunal de Contas da União 
e ao Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo federal.”

Art. 23. Acrescentem-se os arts. 3º-A, 3º-B e 5º-A 
à Lei nº 12.340, de 2010:
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“Art. 3º-A. O Governo Federal instituirá 
cadastro nacional de municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou pro-
cessos geológicos ou hidrológicos correlatos, 
conforme regulamento.

§ 1º A inscrição no cadastro previsto no 
caput se dará por iniciativa do município ou 
mediante indicação dos demais entes federa-
dos, observados os critérios e procedimentos 
previstos em regulamento.

§ 2º Os municípios incluídos no cadas-
tro deverão:

I – elaborar mapeamento contendo as 
áreas suscetíveis à ocorrência de desliza-
mentos de grande impacto, inundações brus-
cas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos;

II – elaborar Plano de Contingência de 
Proteção e Defesa Civil e instituir órgãos mu-
nicipais de defesa civil, de acordo com os pro-
cedimentos estabelecidos pelo órgão central 
do Sistema Nacional de Proteção e Defesa 
Civil (SINPDEC);

III – elaborar piano de implantação de 
obras e serviços para a redução de riscos de 
desastre;

IV – criar mecanismos de controle e fis-
calização para evitar a edificação em áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou pro-
cessos geológicos ou hidrológicos correlatos; e

V – elaborar carta geotécnica de aptidão 
à urbanização, estabelecendo diretrizes urba-
nísticas voltadas para a segurança dos novos 
parcelamentos do solo e para o aproveitamento 
de agregados para a construção civil.

§ 3º A União e os Estados, no âmbito de 
suas competências, apoiarão os Municípios 
na efetivação das medidas previstas no § 2º.

§ 4º Sem prejuízo das ações de monito-
ramento desenvolvidas pelos Estados e Mu-
nicípios, o Governo Federal publicará, perio-
dicamente, informações sobre a evolução das 
ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência 
de deslizamentos de grande impacto, inun-
dações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos nos municípios cons-
tantes do cadastro.

§ 5º As informações de que trata o § 4º 
serão encaminhadas, para conhecimento e 
providências, aos Poderes Executivo e Legis-

lativo dos respectivos Estados e Municípios e 
ao Ministério Público.

§ 6º O Plano de Contingência de Prote-
ção e Defesa Civil será elaborado no prazo de 
um ano, sendo submetido a avaliação e pres-
tação de contas anual, por meio de audiência 
pública, com ampla divulgação.

Art. 3º-B. Verificada a existência de ocu-
pações em áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, inundações 
bruscas ou processos geológicos ou hidroló-
gicos correlatos, o município adotará as pro-
vidências para redução do risco, dentre as 
quais, a execução de plano de contingência e 
de obras de segurança e, quando necessário, 
a remoção de edificações e o reassentamento 
dos ocupantes em local seguro.

§ 1º A efetivação da remoção somente 
se dará mediante a prévia observância dos 
seguintes procedimentos:

I – realização de vistoria no local e ela-
boração de laudo técnico que demonstre os 
riscos da ocupação para a integridade física 
dos ocupantes ou de terceiros; e

II – notificação da remoção aos ocupan-
tes acompanhada de cópia do laudo técnico 
e, quando for o caso, de informações sobre 
as alternativas oferecidas pelo Poder Público 
para assegurar seu direito à moradia.

§ 2º Na hipótese de remoção de edifi-
cações deverão ser adotadas medidas que 
impeçam a reocupação da área.

§ 3º Aqueles que tiverem suas mora-
dias removidas deverão ser abrigados, quan-
do necessário, e cadastrados pelo município 
para garantia de atendimento habitacional em 
caráter definitivo, de acordo com os critérios 
dos programas públicos de habitação de in-
teresse social.

Art. 5º-A. Constatada, a qualquer tempo, a 
presença de vícios nos documentos apresenta-
dos, ou a inexistência do estado de calamidade 
pública ou da situação de emergência declara-
dos, o ato administrativo que tenha autorizado 
a realização da transferência obrigatória per-
derá seus efeitos, ficando o ente beneficiário 
obrigado a devolver os valores repassados, 
devidamente atualizados.

Parágrafo único. Sem prejuízo do dispos-
to no caput, ocorrendo indícios de falsificação 
de documentos pelo ente federado, deverão 
ser notificados o Ministério Público Federal e 
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o Ministério Público Estadual respectivo, para 
adoção das providências cabíveis.”

Art. 24. É vedada a concessão de licença ou alvará 
de construção em áreas de risco indicadas como não 
edificáveis no plano diretor ou legislação dele derivada.

Art. 25. Acrescente-se ao art. 2º, inciso VI, da 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, a seguinte alínea:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
VI –  .......................................................
 ..............................................................
h) a exposição da população a riscos 

de desastres.”
.........................................................” (NR)

Art. 26. Acrescente-se o seguinte inciso VI ao 
art. 41 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que 
“regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Fe-
deral, estabelece diretrizes gerais da política urbana 
e dá outras providências”:

“Art. 41.  ................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
VI – incluídos no cadastro nacional de 

municípios com áreas suscetíveis à ocorrên-
cia de deslizamentos de grande impacto, inun-
dações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos”.

...................................................................... (NR)
Art. 27. Acrescentem-se os arts. 42-A e 

42-B à Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
que “regulamenta os arts. 182 e 183 da Cons-
tituição Federal, estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá outras providências”:

“Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no 
art. 42, o plano diretor dos municípios incluídos 
no cadastro nacional de municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou pro-
cessos geológicos ou hidrológicos correlatos, 
deverá conter:

I – parâmetros de parcelamento, uso e 
ocupação do solo, de modo a promover a di-
versidade de usos e contribuir para a geração 
de emprego e renda;

II – mapeamento contendo as áreas sus-
cetíveis à ocorrência de deslizamentos de gran-
de impacto, inundações bruscas ou processos 
geológicos ou hidrológicos correlatos;

III – planejamento de ações de interven-
ção preventiva e realocação de população de 
áreas de risco de desastre;

IV – medidas de drenagem urbana neces-
sárias à prevenção e à mitigação de impactos 
de desastres; e

V – diretrizes para a regularização fun-
diária de assentamentos urbanos irregulares, 
se houver, observada a Lei nº 11.977, de 7 de 
julho de 2009, e demais normas federais e es-
taduais pertinentes, e previsão de áreas para

habitação de interesse social por meio da 
demarcação de zonas especiais de interesse 
social e de outros instrumentos de política ur-
bana, onde o uso habitacional for permitido.

§ 1º A identificação e o mapeamento 
de áreas de risco levarão em conta as cartas 
geotécnicas.

§ 2º O conteúdo do plano diretor deverá 
ser compatível com as disposições insertas nos 
planos de recursos hídricos, formulados con-
soante a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

§ 3º Os Municípios adequarão o plano 
diretor às disposições deste artigo, quando 
de sua revisão, observados os prazos legais.

§ 4º Os municípios enquadrados no inciso 
VI do art. 41 desta Lei e que não tenham plano 
diretor aprovado, terão o prazo de cinco anos 
para o seu encaminhamento para aprovação 
pela Câmara Municipal.

Art. 42-B. Os municípios que pretendam 
ampliar o seu perímetro urbano após a data de 
publicação desta Lei, deverão elaborar projeto 
específico que contenha, no mínimo:

I – demarcação do novo perímetro ur-
bano;

II – delimitação dos trechos com restri-
ções à urbanização e dos trechos sujeitos a 
controle especial em função de ameaça de 
desastres naturais;

III – definição de diretrizes específicas e 
de áreas que serão utilizadas para infraestrutu-
ra, sistema viário, equipamentos e instalações 
públicas, urbanas e sociais;

IV – definição de parâmetros de parce-
lamento, uso e ocupação do solo, de modo a 
promover a diversidade de usos e contribuir 
para a geração de emprego e renda;

V – a previsão de áreas para habitação 
de interesse social por meio da demarcação 
de zonas especiais de interesse social e de 
outros instrumentos de política urbana, quan-
do o uso habitacional for permitido;
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VI – definição de diretrizes e instrumen-
tos específicos para proteção ambiental e do 
patrimônio histórico e cultural; e

VII – definição de mecanismos para ga-
rantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 
decorrentes do processo de urbanização do 
território de expansão urbana e a recuperação 
para a coletividade da valorização imobiliária 
resultante da ação do Poder Público.

§ 1º O projeto específico de que trata o 
caput deste artigo deverá ser instituído por 
lei municipal e atender às diretrizes do Plano 
Diretor, quando houver.

§ 2º Quando o Plano Diretor contemplar 
as exigências estabelecidas no caput, o Muni-
cípio ficará dispensado da elaboração do proje-
to específico de que trata o caput deste artigo.

§ 3º A aprovação de projetos de parcela-
mento do solo no novo perímetro urbano ficará 
condicionada à existência do projeto especí-
fico e deverá obedecer às suas disposições.”

Art. 28. O art. 12 da Lei nº 6.766, de 19 de dezem-
bro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12.  ................................................
§ 1º O projeto aprovado deverá ser exe-

cutado no prazo constante do cronograma de 
execução, sob pena de caducidade da apro-
vação.

§ 2º Nos municípios inseridos no cadastro 
nacional de municípios com áreas suscetíveis 
à ocorrência de deslizamentos de grande im-
pacto, inundações bruscas ou processos geo-
lógicos ou hidrológicos correlatos, a aprovação 
do projeto de que trata o caput ficará vinculada 
ao atendimento dos requisitos constantes da 
carta geotécnica de aptidão à urbanização.

§ 3º É vedada a aprovação de projeto de 
loteamento e desmembramento em áreas de 
risco definidas como não edificáveis, no plano 
diretor ou em legislação dele derivada.

§ 4º Nos Municípios inseridos ‘no cadas-
tro a que se refere o § 2º deste artigo, será 
exigida a identificação das áreas de interes-
se social na averbação da matrícula dos lotes 
ou no registro do parcelamento do solo.” (NR)

Art. 29. Acrescente-se o seguinte § 4º ao art. 3º 
da Lei  no 8.239, de 4 de outubro de 1991, que “regu-
lamenta o art. 143, §§ 1º e 2º da Constituição Federal, 
que dispõem sobre a prestação de Serviço Alternativo 
ao Serviço Militar Obrigatório”:

‘‘Art. 3º  ..................................................

 ..............................................................
§ 4º O Serviço Alternativo incluirá o trei-

namento para atuação em áreas atingidas por 
desastre, em situação de emergência e estado 
de calamidade, executado de forma integrada 
com o órgão federal responsável pela implan-
tação das ações de proteção e defesa civil.

§ 5º A União articular-se-á com os Es-
tados e o Distrito Federal para a execução do 
treinamento a que se refere o § 4º deste artigo.

Art. 30. Acrescente-se o seguinte § 7º ao 
art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que “estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional”: “Art. 26

§ 7º Os currículos do ensino fundamental 
e médio devem incluir os princípios da prote-
ção e defesa civil e a educação ambiental de 
forma integrada aos conteúdos obrigatórios.”

Art. 31. Ficam revogados os artigos 1º, 2º e 17 
da Lei 12.340, de 1º  de Dezembro de 2010.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com exceção do disposto no § 2º do art. 12 
da Lei nº 6.766, de 1979, que entrarão em vigor dois 
anos, após a data de publicação desta Lei.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Glauber Braga, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o parecer do Relator, na parte em que manifesta opi-
nião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência...

O SR. EFRAIM FILHO – Orientação, Sr. Presi-
dente!

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Calma, 
Deputado!

O SR. EFRAIM FILHO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Não vai haver orientação, 
Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vai. Estou 
lendo a votação. Há encaminhamento ainda na vota-
ção, antes da orientação.

O SR. EFRAIM FILHO – Então, tudo bem, Sr. 
Presidente. Nós, em virtude da flexibilidade com que 
sempre tratamos V.Exa., vamos deixar para o passo 
seguinte fazer a orientação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
HÁ SOBRE A MESA OS SEGUINTES 

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE DE BANCADA

‘‘Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, II, e § 

2º, combinado com o art. 117, IX, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
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para votação em separado da Emenda 1, ofe-
recida à MPV 547/11.

Sala das Sessões, – César Colnago,1º 
Vice- Líder do PSDB’’

‘‘Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, § 2º 

do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, destaque para votação em separado do 
inciso VII do art. 42-B da lei 10.257, de 2001, 
alterado pelo art. 27 do PLV, apresentado à 
MPV 547, de 2011.

Guilherme campos, Líder do PSD.’’
‘‘Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, § 2º 

do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, destaque para votação em separado do 
§ 4º do art. 12 da lei 6.766, alterado pelo art. 
40 do PLV, apresentado à MPV 547, de 2011.

Guilherme campos, Líder do PSD.’’
‘‘Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161,§ 2º, I, 

combinado com o art. 117, IX, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado do § 4º do art. 12 
da lei 6.766/79, constante do art. 28 do PLV, 
apresentado à MPV 547/11.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. 
– César Colnago,1º Vice- Líder do PSDB.’’

‘‘Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, nos termos do Art. 161, 

inc. II c/c § 2º do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 41 
de 2011 apresentada à MP nº 544, de 2011, 
constante da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. 
– Rubens Bueno, 1º Vice-Líder do Bloco Par-
lamentar PV, PPS.’’

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção o parecer do Relator, na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há ora-
dores inscritos nem a favor nem contra para encaminhar.

Então passamos à orientação.
Como vota o PT? (Pausa.)
Como vota o PMDB?
O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”, 
Sr. Presidente, porque essa é uma medida provisória 
muito importante para fazer o cadastramento de todos 

os Municípios brasileiros que tenham áreas que pos-
sam sofrer desmoronamento e para que possa haver 
uma ação mais emergente, mais rápida, mais eficiente 
dos diversos órgãos do Governo Federal.

Então, por isso, o PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o Bloco PSB?
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-

-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSDB? 
(Pausa.)

Como vota o PSD?
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSD vota favorável haja vista que o Relator acatou 
uma sugestão deste Deputado para dar instrução, nas 
escolas de ensinamento fundamental, sobre preserva-
ção ambiental e catástrofes.

Por essa razão, o PSD vota favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSDB 

como vota?
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela admis-
sibilidade, o PSDB vai encaminhar o seu voto “sim”.

Contudo, quanto ao mérito dessa questão pela 
mudança do relatório, pela responsabilização cada vez 
maior da União, com uma carga em cima dos Municí-
pios, em que o Relator muda principalmente a questão 
do fundo e privilegia não a prevenção, mas, sim, mui-
tas vezes o desastre a que nós estamos assistindo em 
vários Estados brasileiros, nós vamos nos manifestar 
no mérito contrários. Mas na admissibilidade nós en-
caminhamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quan-
do o Deputado Glauber me procurou para falar dessa 
medida provisória e eu passei os olhos e abri bem os 
ouvidos para o que ele estava falando, eu realmente 
me encantei com o seu projeto, porque na realidade 
tornou-se mais que um projeto, tornou-se um tratado.

Nós conseguimos transformar uma medida pro-
visória num tratado e S.Exa. rodou este Brasil inteiro, 
consultou especialistas, fez um excelente trabalho nos 
Estados, no seu Estado principalmente. Só temos que 
parabenizar o Deputado Glauber e claro o voto do Par-
tido da República é “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PP como 
vota?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para re-
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capitular, na semana passada, nós nos manifestamos 
a favor do que seria uma obstrução construtiva. E isso 
aconteceu, claro que não de maneira absolutamente 
satisfatória, mas entre o teor da Medida Provisória nº 
547 e o teor do Relator, Deputado Glauber Braga, hou-
ve uma evolução politicamente satisfatória.

Por isso quero me congratular com esse acordo 
e, em nome do PP, manifestar o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Demo-
cratas como vota?

O SR. EFRAIM FILHO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, logicamente 
falando a respeito dos requisitos de admissibilidade, 
poucas medidas provisórias aqui tiveram relevância, 
urgência e imprevisibilidade como essas no que diz 
respeito aos seus requisitos de admissibilidade esta-
rem absolutamente atendidos.

Agora, Sr. Presidente, cabe-nos aqui fazer a res-
salva de que a retirada dos fundos que garantiam os 
recursos torna essa norma desequilibrada.

O Deputado Glauber Braga foi extremamente fe-
liz no seu relatório inicial, dotado de bravura, coragem 
ao enfrentar o Governo olho no olho para fazer uma 
norma que realmente tivesse resolutividade.

Da forma como esta agora e que será discutida 
no ponto seguinte, nós temos receio a respeito de que 
não se trata simplesmente de uma norma promocional 
para fazer propaganda, colocar ônus para os Municí-
pios e trazer muito mais problemas do que soluções, 
Sr. Presidente.

Para a admissibilidade é “sim”, porque é relevante, 
é urgente e é para caso de imprevisibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT?

O SR. MARCOS ROGÉRIO (PDT-RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprimento 
a serenidade do Relator. No mérito, vamos falar mais 
sobre essa questão. Mas veja como o tempo faz bem. 
Nós chegamos hoje com uma proposta muito mais ma-
dura e eficiente, de forma que, em sede de admissão, 
o PDT encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PV/PPS, 
como vota?

O SR. STEPAN NERCESSIAN (Bloco/PPS-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nós vamos aqui louvar o avanço no atraso do que era a 
MP e lamentar profundamente o atraso nesse avanço.

Mas, como eu considero o Relator, Deputado 
Glauber, passando neste momento exatamente pelo 
que passam vítimas de tragédias ambientais… Ele é 
como aquele flagelado atingido por uma forte chuva, 
por um desmoronamento e que pensa que dá para 
salvar sua casa, salvar sua vida. Na verdade, o que 

houve foi um desmoronamento, uma avalanche, que 
atropelou completamente o trabalho da Comissão. 
Neste momento, o Deputado Glauber, no afã de sal-
var alguma coisa, preferiu fazer todas essas conces-
sões que descaracterizam o trabalho de um ano de 
uma Comissão da qual fiz parte. A nota maior dessa 
Comissão e de todos que ali participaram é a certeza 
absoluta de que a prevenção é o item nº 1 para se dar 
um Norte às questões de tragédias climáticas e des-
moronamentos. E essa foi a questão mais vilipendiada 
nesta medida provisória.

Então, reconhecendo que, nessa escolha de 
Sofia, é melhor manter-se alguma coisa do que nada, 
e que houve um pequeno avanço em relação à medi-
da provisória, que é um desastre total, o PPS e o PV 
votam “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC? 

O SR. DELEY (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, nós sabemos que temos 
um longo desafio em relação às catástrofes. Nesta se-
mana mesmo, pudemos ver a maneira como o Japão 
trata essas questões. Realmente, é de encher os olhos. 
Gostaríamos de ter também essa qualidade de serviço.

Mas, obviamente, o Deputado Glauber Braga fez 
o que foi possível, e nós temos que, a cada dia, procu-
rar aprimorar e atender melhor àquela população que 
realmente sofre com esses problemas da natureza. 

O PSC encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PRB? 
O SR. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB se solida-
riza com aqueles que perderam tudo ou quase tudo 
e deseja sinceramente que as mudanças constantes 
das medidas provisórias em tela gerem bons frutos e 
contribuam para a extinção da malfadada cultura de 
ações paliativas, que tem marcado a conduta de nos-
sas autoridades frente a desastre natural.

Sendo assim, Sr. Presidente, o PRB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Glauber Braga está vivendo um pouco “Deus e o Dia-
bo na Terra do Sol”. Fez um relatório excelente, um 
trabalho admirável, como raramente vemos aqui. A 
partir da iniciativa do Governo, da medida provisória, 
inseriu, incorporou várias sugestões e até projetos de 
colegas. Diante da grave missão de fazer um escopo 
de prevenção a acidentes climáticos naturais, de ca-
dastro de municípios, de organização até da expansão 
urbana, ele complementou esse trabalho e foi muito 
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atacado pelo Governo, desprezado até, e teve que 
fazer concessões. É a vida. “Deus e o Diabo na Terra 
do Sol”. Nós estamos numa “terra em transe”. Ainda 
assim, dentro da linha do que o Deputado Stepan 
Nercessian falou – o Deputado Glauber é uma espé-
cie de flagelado legislativo aqui –, tem-se que salvar 
o essencial, que é a vida.

A medida provisória melhorou, em relação ao 
que veio do Governo. É meritória, embora tenha per-
dido a oportunidade de ser melhor ainda em defesa da 
vida das populações mais afetadas, que são sempre 
as mais pobres.

Nosso voto é favorável, lamentando que o Gover-
no não tenha tido sensibilidade, inclusive para já garantir 
recursos para sair tudo isso do papel para a vida real.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PMN?

O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o PMN vota “sim”, observando que, 
na práxis, o Poder Executivo possa atender as pendên-
cias com relação a tornar eficaz esse trabalho, que é 
de se elogiar, do Deputado Glauber Braga.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Minoria, 
como vota? (Pausa.)

Governo? (Pausa.)
Em votação...
O PT vota “sim”.
O SR. SIBÁ MACHADO – Sr. Presidente, peço 

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

a palavra.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT – AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
fazer uma pequena lembrança. A urgência e relevância 
desta Medida Provisória é indiscutível. Estão ocorrendo 
mudanças climáticas. O Brasil começa a sair da onda 
de que era um país protegido por Deus, de que não 
tinha terremoto, furacão e outras coisas.

Agora vemos mudanças no regime das chuvas, 
no regime dos ventos. Em Santa Catarina, de vez em 
quando, acontecem tufões. Sr. Presidente, o Estado de 
V.Exa. está passando por uma estiagem prolongada, 
enquanto o meu Estado, o Acre, está sofrendo com 
as fortes cheias.

Diante disso, o Governo acerta com esta medida 
provisória, colocando a criação de um sistema, de um 
conselho e de uma política de prevenção a desastres 
naturais.

Portanto, o PT vota “sim” à medida provisória, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Deputados que forem pela aprovação perma-
neçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

o parecer do Relator, na parte em que manifesta opinião 
pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais 
de relevância e urgência e sua adequação financeira 
e orçamentária, nos termos do art. 8º da Resolução 
nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Podemos 
orientar “sim”, para todos votarem mais rapidamente 
esta parte?

O SR. EFRAIM FILHO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Mais uma vez, Sr. Presiden-
te, vamos abrir essa opção para V.Exa.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 

Srs. Deputados que forem pela aprovação permane-
çam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

o projeto de lei de conversão, oferecido pelo Relator 
da Comissão Mista, ressalvados os destaques, com 
as alterações que foram feitas em plenário.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO À  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 547,  
DE 11 DE OUTUBRO DE 2011

Institui a Política Nacional de Prote-
ção e Defesa Civil (PNPDEC), dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Proteção e Defesa 
Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de 
Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), auto-
riza a criação de sistema de informações 
e monitoramento de desastres e dá outras 
providências.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil (PNPEC), dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o 
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONP-
DEC), autoriza a criação Sistema de Informações e 
Monitoramento de Desastres e dá outras providências. 
Parágrafo único. As definições técnicas para aplicação 
desta Lei serão estabelecidas em ato do Poder Exe-
cutivo federal.

Art. 2º É dever da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios adotar as medidas necessá-
rias à redução dos riscos de desastre.
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§ 1º As medidas previstas no caput poderão ser 
adotadas com a colaboração de entidades públicas ou 
privadas e da sociedade em geral.

§ 2º A incerteza quanto ao risco de desastre não 
constituirá óbice para a adoção das medidas preventi-
vas e mitigadoras da situação de risco.

CAPÍTULO I 
Da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil

Seção I 
 Diretrizes e objetivos

Art. 3º A PNPDEC abrange as ações de preven-
ção, mitigação, preparação, resposta e recuperação 
voltadas à proteção e defesa civil.

Parágrafo único. A PNPDEC deve integrar-se às 
políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento 
urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, 
gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, 
educação, ciência e tecnologia e às demais políticas 
setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvi-
mento sustentável.

Art. 4º São diretrizes da PNPDEC:
I – atuação articulada entre a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para redução de desas-
tres e apoio às comunidades atingidas;

II – abordagem sistêmica das ações de preven-
ção, mitigação, preparação, resposta e recuperação;

III – a prioridade às ações preventivas relaciona-
das à minimização de desastres;

IV – adoção da bacia hidrográfica como unidade 
de análise das ações de prevenção de desastres rela-
cionados a corpos d’água;

V – planejamento com base em pesquisas e es-
tudos sobre áreas de risco e incidência de desastres 
no território nacional;

VI – participação da sociedade civil.
Art. 5º  São objetivos da PNPDEC:
I – reduzir os riscos de desastres;
II – prestar socorro e assistência às populações 

atingidas por desastres;
III – recuperar as áreas afetadas por desastres;
IV – incorporar a redução do risco de desastre e 

as ações de proteção e defesa civil entre os elemen-
tos da gestão territorial e do planejamento das políti-
cas setoriais;

V – promover a continuidade das ações de pro-
teção e defesa civil;

VI – estimular o desenvolvimento de cidades re-
silientes e os processos sustentáveis de urbanização;

VII – promover a identificação e avaliação das 
ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a de-
sastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência;

VIII – monitorar os eventos meteorológicos, hidro-
lógicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos e 
outros potencialmente causadores de desastres;

IX – produzir alertas antecipados sobre a possi-
bilidade de ocorrência de desastres naturais;

X – estimular o ordenamento da ocupação do 
solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e 
a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos 
e da vida humana;

XI – combater a ocupação de áreas ambiental-
mente vulneráveis e de risco e promover a realocação 
da população residente nessas áreas;

XII – estimular iniciativas que resultem na desti-
nação de moradia em local seguro;

XIII – desenvolver consciência nacional acerca 
dos riscos de desastre;

XIV – orientar as comunidades a adotar compor-
tamentos adequados de prevenção e de resposta em 
situação de desastre e promover a autoproteção; e

XV – integrar informações em sistema capaz de 
subsidiar os órgãos do SINPDEC na previsão e no con-
trole dos efeitos negativos de eventos adversos sobre 
a população, os bens e serviços e o meio ambiente.

Seção II 
Das competências dos entes federados

Art. 6º Compete à União:
I – expedir normas para implementação e exe-

cução da PNPDEC;
II – coordenar o SINPDEC, em articulação com 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
III – promover estudos referentes às causas e 

possibilidades de ocorrência de desastres de qual-
quer origem, sua incidência, extensão e consequência;

IV – apoiar os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios no mapeamento das áreas de risco, nos 
estudos de identificação de ameaças, suscetibilida-
des, vulnerabilidades e risco de desastre e nas demais 
ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta 
e recuperação;

V – instituir e manter sistema de informações e 
monitoramento de desastres;

VI – instituir e manter cadastro nacional de mu-
nicípios com áreas suscetíveis à ocorrência de desli-
zamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 
processos geológicos ou hidrológicos correlatos;

VII – instituir e manter sistema para declaração 
e reconhecimento de situação de emergência ou de 
estado de calamidade pública;

VIII – instituir o Plano Nacional de Proteção e 
Defesa Civil;

IX – realizar o monitoramento meteorológico, hi-
drológico e geológico das áreas de risco, bem como 
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dos riscos biológicos, nucleares e químicos, e produzir 
alertas sobre a possibilidade de ocorrência de desas-
tres, em articulação com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios;

X – estabelecer critérios e condições para a de-
claração e o reconhecimento de situações de emer-
gência e estado de calamidade pública;

XI – incentivar a instalação de centros universi-
tários de ensino e pesquisa sobre desastres e de nú-
cleos multidisciplinares de ensino permanente e à dis-
tância, destinados à pesquisa, extensão e capacitação 
de recursos humanos, com vistas ao gerenciamento 
e à execução de atividades de proteção e defesa civil;

XII – fomentar a pesquisa sobre os eventos de-
flagradores de desastres; e

XIII – apoiar a comunidade docente no desenvol-
vimento de material didático-pedagógico relacionado ao 
desenvolvimento da cultura de prevenção de desastres.

§ 1º O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil 
conterá, no mínimo:

I – a identificação dos riscos de desastres nas 
regiões geográficas e grandes bacias hidrográficas 
do País; e

II – as diretrizes de ação governamental de pro-
teção e defesa civil no âmbito nacional e regional, em 
especial quanto à rede de monitoramento meteoroló-
gico, hidrológico e geológico e dos riscos biológicos, 
nucleares e químicos e à produção de alertas anteci-
pados das regiões com risco de desastres.

§ 2º Os prazos para elaboração e revisão do Pla-
no Nacional de Proteção e Defesa Civil serão definidos 
em regulamento.

Art.7º Compete aos Estados:
I – executar a PNPDEC em seu âmbito territorial;
II – coordenar as ações do SINPDEC em articu-

lação com a União e os Municípios;
III – instituir o Plano Estadual de Proteção e De-

fesa Civil;
IV – identificar e mapear as áreas de risco e rea-

lizar estudos de identificação de ameaças, suscetibili-
dades e vulnerabilidades, em articulação com a União 
e os Municípios;

V – realizar o monitoramento meteorológico, hi-
drológico e geológico das áreas de risco, em articula-
ção com a União e os Municípios;

VI – apoiar a União, quando solicitado, no reco-
nhecimento de situação de emergência e estado de 
calamidade pública;

VII – declarar, quando for o caso, estado de ca-
lamidade pública ou situação de emergência; e

VIII – apoiar, sempre que necessário, os municí-
pios no levantamento das áreas de risco, na elaboração 
dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil 

e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta e 
de ações emergenciais. Parágrafo único. O Plano Es-
tadual de Proteção e Defesa Civil conterá, no mínimo:

I – a identificação das bacias hidrográficas com 
risco de ocorrência de desastres; e

II – as diretrizes de ação governamental de prote-
ção e defesa civil no âmbito estadual, em especial no 
que se refere à implantação da rede de monitoramen-
to meteorológico, hidrológico e geológico das bacias 
com risco de desastre.

Art. 8º Compete aos Municípios:
I – executar a PNPDEC em âmbito local;
II – coordenar as ações do SINPDEC no âmbito 

local, em articulação com a União e os Estados;
III – incorporar as ações de proteção e defesa 

civil no planejamento municipal;
IV – identificar e mapear as áreas de risco de 

desastres;
V – promover a fiscalização das áreas de risco 

de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas;
VI – declarar situação de emergência e estado 

de calamidade pública;
VII – vistoriar edificações e áreas de risco, e pro-

mover, quando for o caso, a intervenção preventiva, e 
a evacuação da população das áreas de alto risco ou 
das edificações vulneráveis;

VIII – organizar e administrar abrigos provisórios 
para assistência à população em situação de desas-
tre, em condições adequadas de higiene e segurança;

IX – manter a população informada sobre áreas 
de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como 
sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as 
ações emergenciais em circunstâncias de desastres;

X – mobilizar e capacitar os radioamadores para 
atuação na ocorrência de desastre;

XI – realizar regularmente exercícios simulados, 
conforme Plano de Contingência de Proteção e De-
fesa Civil;

XII – promover a coleta, a distribuição e o controle 
de suprimentos em situações de desastre;

XIII – proceder à avaliação de danos e prejuízos 
das áreas atingidas por desastres;

XIV – manter a União e o Estado informados 
sobre a ocorrência de desastres e as atividades de 
proteção civil no Município;

XV – estimular a participação de entidades priva-
das, associações de voluntários, clubes de serviços, 
organizações não governamentais e associações de 
classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promo-
ver o treinamento de associações de voluntários para 
atuação conjunta com as comunidades apoiadas; e

XVI – prover solução de moradia temporária às 
famílias atingidas por desastres.
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Art. 9º Compete à União, aos Estados e Muni-
cípios:

I – desenvolver cultura nacional de prevenção de 
desastres, destinada ao desenvolvimento da consci-
ência nacional acerca dos riscos de desastre no País;

II – estimular comportamentos de prevenção ca-
pazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres,

III – estimular a reorganização do setor produti-
vo e a reestruturação econômica das áreas atingidas 
por desastres;

IV – estabelecer medidas preventivas de segu-
rança contra desastres em escolas e hospitais situados 
em áreas de risco;

V – oferecer capacitação de recursos humanos 
para as ações de proteção e defesa civil; e

VI – fornecer dados e informações para o sistema 
nacional de informações e monitoramento de desastres.

CAPÍTULO II 
Do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil

Seção I 
Disposições gerais

Art. 10. O SINPDEC é constituído pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas enti-
dades públicas e privadas de atuação significativa na 
área de proteção e defesa civil.

Parágrafo único. O SINPDEC tem por finalidade 
contribuir no processo de planejamento, articulação, 
coordenação e execução dos programas, projetos e 
ações de proteção e defesa civil.

Art. 11. O SINPDEC será gerido pelos seguin-
tes órgãos:

I – órgão consultivo: CONPDEC;
II – órgão central, definido em ato do Poder Execu-

tivo Federal, com a finalidade de coordenar o sistema;
III – os órgãos regionais estaduais e municipais 

de proteção e defesa civil; e
IV – órgãos setoriais, dos três níveis de governo.
Parágrafo único. Poderão participar do SINPDEC 

as organizações comunitárias de caráter voluntário ou 
outras entidades com atuação significativa nas ações 
locais de proteção e defesa civil.

Seção II 
Do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil

Art. 12. O CONPDEC, órgão colegiado integran-
te do Ministério da Integração Nacional, terá por fina-
lidades:

I – auxiliar na formulação, implementação e exe-
cução do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil;

II – propor normas para implementação e exe-
cução da PNPDEC;

III – expedir procedimentos para implementação, 
execução e monitoramento da PNPDEC, observados 
o disposto nesta lei e em seu regulamento;

IV – propor procedimentos para atendimento a 
crianças, adolescentes, gestantes, idosos e pessoas 
com deficiência em situação de desastre, observada 
a legislação aplicável; e

V – acompanhar o cumprimento das disposições 
legais e regulamentares de proteção e defesa civil.

§ 1º A organização, composição e funcionamento 
do CONPDEC serão estabelecidos em ato do Poder 
Executivo Federal.

§ 2º O CONPDEC contará com representantes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu-
nicípios e da sociedade civil organizada, incluindo-se 
representantes das comunidades atingidas por desas-
tre, e por especialistas de notório saber.

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais

Art. 13. Fica autorizada a criação de sistema de 
informações de monitoramento de desastres, em am-
biente informatizado, que atuará por meio de base de 
dados compartilhada entre os integrantes do SINPDEC 
visando ao oferecimento de informações atualizadas 
para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recupe-
ração em situações de desastre em todo o território 
nacional.

Art. 14. Os programas habitacionais da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem 
priorizar a relocação de comunidades atingidas e de 
moradores de áreas de risco.

Art. 15. A União poderá manter linha de crédito 
específica, por intermédio de suas agências financeiras 
oficiais de fomento, destinada ao capital de giro e ao 
investimento de sociedades empresariais, empresários 
individuais e pessoas físicas ou jurídicas em Municí-
pios atingidos por desastre que tiverem a situação de 
emergência ou o estado de calamidade pública reco-
nhecido pelo Poder Executivo Federal.

Art. 16. Fica a União autorizada a conceder in-
centivo ao município que adotar medidas voltadas ao 
aumento da oferta de terra urbanizada para utilização 
em habitação de interesse social, por meio dos institu-
tos previstos na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
na forma do regulamento.

Parágrafo único. O incentivo de que trata o ca-
put compreenderá a transferência de recursos para 
a aquisição de terrenos destinados a programas de 
habitação de interesse social.

Art. 17. Em situações de iminência ou ocorrên-
cia de desastre, ficam os órgãos competentes auto-
rizados a transferir bens apreendidos em operações 
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de combate e repressão a crimes para os órgãos de 
proteção e defesa civil.

Art. 18. Para fins do disposto nesta lei, conside-
ram-se agentes de proteção e defesa civil:

I – os agentes políticos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios responsáveis pela 
direção superior dos órgãos do SINPDEC;

II – os agentes públicos responsáveis pela coor-
denação e direção de órgãos ou entidades públicas 
prestadores dos serviços de proteção e defesa civil;

III – os agentes públicos detentores de cargo, 
emprego ou função pública, civis ou militares, com 
atribuições relativas à prestação ou execução dos ser-
viços de proteção e defesa civil; e

IV – os agentes voluntários, vinculados a entida-
des privadas ou prestadores de serviços voluntários, 
que exercem, em caráter suplementar, serviços rela-
cionados à proteção e defesa civil.

Parágrafo único. Os órgãos do SINPDEC ado-
tarão, no âmbito de suas competências, as medidas 
pertinentes para assegurar a profissionalização e qua-
lificação, em caráter permanente, dos agentes públicos 
referidos no inciso III.

Art. 20. Aplicam-se ao Distrito Federal as compe-
tências atribuídas nesta lei aos estados e municípios.

Art. 21. A Ementa da Lei nº 12.340, de 1º de 
dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Dispõe sobre as transferências de re-
cursos da União aos órgãos e entidades dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios para a 
execução de ações de resposta e recupera-
ção nas áreas atingidas por desastre, e sobre 
o Fundo Especial para Calamidades Públicas, 
e dá outras providências.”

Art. 22. Os arts. 4º e 5º da Lei nº 12.340, de 2010, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º São obrigatórias as transferên-
cias da União aos órgãos e entidades dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios para a 
execução de ações de resposta e recupera-
ção, observados os requisitos e procedimentos 
previstos nesta lei.

§ 1º As ações de que trata o caput serão 
definidas em regulamento e o órgão central do 
SINPDEC definirá o montante de recursos a 
ser transferido, mediante depósito em conta 
específica mantida pelo ente beneficiário em 
instituição financeira oficial federal, de acordo 
com sua disponibilidade orçamentária e finan-
ceira e com base nas informações obtidas pe-
rante o ente federativo.

§ 2º No caso de execução de ações de 
recuperação, o ente beneficiário deverá apre-
sentar plano de trabalho ao órgão central do 
SINPDEC no prazo máximo de noventa dias 
da ocorrência do desastre.

Art. 5º O órgão central do SINPDEC 
acompanhará e fiscalizará a aplicação dos 
recursos transferidos na forma do art. 4º.

§ 1º Verificada a aplicação de recursos 
em desacordo com o disposto nesta lei, o sa-
que dos valores da conta específica e a reali-
zação de novas transferências ao ente bene-
ficiário serão suspensos.

§ 2º Os entes beneficiários das transfe-
rências de que trata o caput deverão apresen-
tar ao órgão central do SINPDEC a prestação 
de contas do total dos recursos recebidos, na 
forma do regulamento.

§ 3º Os entes beneficiários manterão, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data 
de aprovação da prestação de contas de que 
trata o § 24, os documentos a ela referentes, 
inclusive os comprovantes de pagamentos 
efetuados com os recursos financeiros trans-
feridos na forma desta lei, ficando obrigados 
a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao 
órgão central do SINPDEC, ao Tribunal de 
Contas da União e ao Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo federal.”

Art. 23. Acrescentem-se os arts. 3º-A, 3º-B e 5º-A 
a Lei nº 12.340, de 2010:

“Art. 3º-A. O Governo Federal instituirá 
cadastro nacional de municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou pro-
cessos geológicos ou hidrológicos correlatos, 
conforme regulamento.

§ 1º A inscrição no cadastro previsto no 
caput se dará por iniciativa do município ou 
mediante indicação dos demais entes federa-
dos, observados os critérios e procedimentos 
previstos em regulamento.

§ 2º Os municípios incluídos no cadas-
tro deverão:

I – elaborar mapeamento contendo as 
áreas suscetíveis à ocorrência de desliza-
mentos de grande impacto, inundações brus-
cas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos;

II – elaborar Plano de Contingência de Pro-
teção e Defesa Civil e instituir órgãos municipais 
de defesa civil, de acordo com os procedimentos 
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estabelecidos pelo órgão central do Sistema Na-
cional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC);

III – elaborar plano de implantação de 
obras e serviços para a redução de riscos de 
desastre;

IV – criar mecanismos de controle e fis-
calização para evitar a edificação em áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou pro-
cessos geológicos ou hidrológicos correlatos; e

V – elaborar carta geotécnica de aptidão 
à urbanização, estabelecendo diretrizes urba-
nísticas voltadas para a segurança dos novos 
parcelamentos do solo e para o aproveitamento 
de agregados para a construção civil.

§ 3º A União e os Estados, no âmbito de 
suas competências, apoiarão os municípios 
na efetivação das medidas previstas no § 2º.

§ 4º Sem prejuízo das ações de monitora-
mento desenvolvidas pelos Estados e Municípios, 
o Governo Federal publicará, periodicamente, in-
formações sobre a evolução das ocupações em 
áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos 
de grande impacto, inundações bruscas ou pro-
cessos geológicos ou hidrológicos correlatos nos 
municípios constantes do cadastro.

§ 5º As informações de que trata o § 4º 
serão encaminhadas, para conhecimento e 
providências, aos Poderes Executivo e Legis-
lativo dos respectivos Estados e Municípios e 
ao Ministério Público.

§ 6º O Plano de Contingência de Prote-
ção e Defesa Civil será elaborado no prazo de 
um ano, sendo submetido a avaliação e pres-
tação de contas anual, por meio de audiência 
pública, com ampla divulgação.

Art. 3º-B. Verificada a existência de ocu-
pações em áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, inundações 
bruscas ou processos geológicos ou hidroló-
gicos correlatos, o município adotará as pro-
vidências para redução do risco, dentre as 
quais, a execução de plano de contingência e 
de obras de segurança e, quando necessário, 
a remoção de edificações e o reassentamento 
dos ocupantes em local seguro.

§ 1º A efetivação da remoção somente 
se dará mediante a prévia observância dos 
seguintes procedimentos:

I – realização de vistoria no local e ela-
boração de laudo técnico que demonstre os 
riscos da ocupação para a integridade física 
dos ocupantes ou de terceiros; e

II – notificação da remoção aos ocupan-
tes acompanhada de cópia do laudo técnico 
e, quando for o caso, de informações sobre 
as alternativas oferecidas pelo Poder Público 
para assegurar seu direito à moradia.

§ 2º Na hipótese de remoção de edifi-
cações deverão ser adotadas medidas que 
impeçam a reocupação da área.

§ 3º Aqueles que tiverem suas mora-
dias removidas deverão ser abrigados, quan-
do necessário, e cadastrados pelo município 
para garantia de atendimento habitacional em 
caráter definitivo, de acordo com os critérios 
dos programas públicos de habitação de in-
teresse social.

Art. 5º-A. Constatada, a qualquer tempo, a 
presença de vícios nos documentos apresenta-
dos, ou a inexistência do estado de calamidade 
pública ou da situação de emergência declara-
dos, o ato administrativo que tenha autorizado 
a realização da transferência obrigatória per-
derá seus efeitos, ficando o ente beneficiário 
obrigado a devolver os valores repassados, 
devidamente atualizados.

Parágrafo único. Sem prejuízo do dispos-
to no caput, ocorrendo indícios de falsificação 
de documentos pelo ente federado, deverão 
ser notificados o Ministério Público Federal e 
o Ministério Público Estadual respectivo, para 
adoção das providências cabíveis.”

Art. 24. É vedada a concessão de licença ou alvará 
de construção em áreas de risco indicadas como não 
edificáveis no plano diretor ou legislação dele derivada.

Art. 25. Acrescente-se ao art. 2º, inciso VI, da 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, a seguinte alínea:

“Art.2º  ...................................................
VI –  .......................................................
 ..............................................................
h) a exposição da população a riscos 

de desastres.”

Art. 26. Acrescente-se o seguinte inciso VI ao 
art. 41 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que 
“regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Fe-
deral, estabelece diretrizes gerais da política urbana 
e dá outras providências”:

“Art. 41.  ................................................
 ..............................................................
VI – incluídos no cadastro nacional de 

municípios com áreas suscetíveis à ocorrên-
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cia de deslizamentos de grande impacto, inun-
dações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos.”

Art. 27. Acrescentem-se os arts. 42-A e 42-B à Lei 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que “regulamenta 
os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabe-
lece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências”:

“Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no 
art. 42, o plano diretor dos municípios incluídos 
no cadastro nacional de municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou pro-
cessos geológicos ou hidrológicos correlatos, 
deverá conter: 1 – parâmetros de parcelamento, 
uso e ocupação do solo, de modo a promover 
a diversidade de usos e contribuir para a ge-
ração de emprego e renda;

II – mapeamento contendo as áreas sus-
cetíveis à ocorrência de deslizamentos de gran-
de impacto, inundações bruscas ou processos 
geológicos ou hidrológicos correlatos;

III – planejamento de ações de interven-
ção preventiva e realocação de população de 
áreas de risco de desastre;

IV – medidas de drenagem urbana neces-
sárias à prevenção e à mitigação de impactos 
de desastres; e

V – diretrizes para a regularização fun-
diária de assentamentos urbanos irregulares, 
se houver, observada a Lei nº 11.977, de 7 de 
julho de 2009, e demais normas federais e es-
taduais pertinentes, e previsão de áreas para

Habitação de interesse social por meio 
da demarcação de zonas especiais de interes-
se social e de outros instrumentos de política 
urbana, onde o uso habitacional for permitido.

§ 1° A identificação e o mapeamento 
de áreas de risco levarão em conta as cartas 
geotécnicas.

§ 2° O conteúdo do plano diretor deverá 
ser compatível com as disposições insertas nos 
planos de recursos hídricos, formulados con-
soante a Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

§ 3° Os Municípios adequarão o plano 
diretor às disposições deste artigo, quando 
de sua revisão, observados os prazos legais.

§ 4° Os municípios enquadrados no inciso 
VI do art. 41 desta Lei e que não tenham plano 
diretor aprovado, terão o prazo de cinco anos 
para o seu encaminhamento para aprovação 
pela Câmara Municipal.

Art. 42-B. Os municípios que pretendam 
ampliar o seu perímetro urbano após a data de 
publicação desta Lei deverão elaborar projeto 
específico que contenha, no mínimo:

I – demarcação do novo perímetro ur-
bano;

II – delimitação dos trechos com restri-
ções à urbanização e dos trechos sujeitos a 
controle especial em função de ameaça de 
desastres naturais;

III – definição de diretrizes específicas e 
de áreas que serão utilizadas para infraestrutu-
ra, sistema viário, equipamentos e instalações 
públicas, urbanas e sociais;

IV – definição de parâmetros de parce-
lamento, uso e ocupação do solo, de modo a 
promover a diversidade de usos e contribuir 
para a geração de emprego e renda;

V – a previsão de áreas para habitação 
de interesse social por meio da demarcação 
de zonas especiais de interesse social e de 
outros instrumentos de política urbana, quan-
do o uso habitacional for permitido;

VI – definição de diretrizes e instrumen-
tos específicos para proteção ambiental e do 
patrimônio histórico e cultural; e

VII – definição de mecanismos para ga-
rantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 
decorrentes do processo de urbanização do 
território de expansão urbana e a recuperação 
para a coletividade da valorização imobiliária 
resultante da ação do Poder Público.

§ 1º 0 projeto específico de que trata o 
caput deste artigo deverá ser instituído por 
lei municipal e atender às diretrizes do Plano 
Diretor, quando houver.

§ 2° Quando o Plano Diretor contemplar 
as exigências estabelecidas no caput, o Muni-
cípio ficará dispensado da elaboração do proje-
to específico de que trata o caput deste artigo.

§ “3° A aprovação de projetos de parcela-
mento do solo no novo perímetro urbano ficará 
condicionada à existência do projeto especí-
fico e deverá obedecer às suas disposições.”

Art. 28. O art. 12 da Lei n° 6.766, de 19 de dezem-
bro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.12.  .................................................
§ 1° O projeto aprovado deverá ser execu-

tado no prazo constante do cronograma de exe-
cução, sob pena de caducidade da aprovação.

§ 2° Nos municípios inseridos no ca-
dastro nacional de municípios com áreas 
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suscetíveis à ocorrência de deslizamentos 
de grande impacto, inundações bruscas ou 
processos geológicos ou hidrológicos corre-
latos, a aprovação do projeto de que trata o 
caput ficará vinculada ao atendimento dos 
requisitos constantes da carta geotécnica de 
aptidão à urbanização.

§ 3° É vedada a aprovação de projeto de 
loteamento e desmembramento em áreas de 
risco definidas como não edificáveis, no plano 
diretor ou em legislação dele derivada.

§ 4° Nos Municípios inseridos no cadastro 
a que se refere o § 2° deste artigo,será exigida 
a identificação das áreas de interesse social 
na averbação será exigida na averbação da 
matrícula dos lotes ou no registro do parcela-
mento do solo.”(NR).

Art. 29. Acrescente-se o seguinte § 4º ao art. 3° 
da Lei n° 8.239, de 4 de outubro de 1991, que “regu-
lamenta o art. 143, §§ 1° e 2° da Constituição Federal, 
que dispõem sobre a prestação de Serviço Alternativo 
ao Serviço Militar Obrigatório”: 

Art. 3º  ...................................................
 ..............................................................
§ 4º O Serviço Alternativo incluirá o trei-

namento para atuação em áreas atingidas por 
desastre, em situação de emergência e estado 
de calamidade, executado de forma integrada 
com o órgão federal responsável pela implan-
tação das ações de proteção e defesa civil.

§ 5° A União articular-se-á com os Es-
tados e o Distrito Federal para a execução do 
treinamento a que se refere o § 4° deste artigo.

Art. 30. Acrescente-se o seguinte § 7° ao art. 26 
da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “es-
tabelece as diretrizes e bases da educação nacional”: 

“Art.26.  .................................................
 ..............................................................
§7º Os currículos do ensino fundamental 

e médio devem incluir os princípios da prote-
ção e defesa civil e a educação ambiental de 
forma integrada aos conteúdos obrigatórios.”

Art. 31. Ficam revogados os artigos 1°, 2° e 17 
da Lei 12.340, de 1° de Dezembro de 2010.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com exceção do disposto no §2º do art. 12 
da Lei nº 6.766, de 1979, que entrarão em vigor dois 
anos após a data de publicação desta Lei.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Glauber Braga, Relator.     

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há oradores 
inscritos para encaminhar. Há dois oradores contrários 
e dois oradores favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para en-
caminhar contrário, Deputado Antonio Carlos Mendes 
Thame.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 
Sr. Presidente, solicito, se possível, somar o tempo da 
Liderança da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois Não.
Vou prorrogar a sessão por mais 1 hora a partir 

das 19 horas. Está prorrogada a sessão.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB – SP e como Líder. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje tivemos o 
anúncio oficial sobre o quanto variou o PIB brasileiro 
no ano passado. Cresceu apenas 2,7%, bem abaixo 
daquilo que se imaginava. Estavam todos dizendo: 
“Olha, não vai chegar a 3%”. Que valor baixo! Não? 
Ficou 10% abaixo desses 3%. Ficou em 2,7%.

Na América Latina, enquanto o Panamá, a Argen-
tina e o Equador cresceram 9%, só dois países cres-
ceram menos que o Brasil: El Salvador, que cresceu 
1,4% e a nossa querida Cuba! Cuba cresceu 2,5%, 
ou seja, o Brasil quase empatou com Cuba. Cresceu 
2,7%. Um pouquinho, um poquito a mais do que Cuba. 
Mas, o que quer dizer isso, crescimento do PIB? A po-
pulação aparentemente não está nem aí. A população 
não está feliz? Não é isso que importa?

Vamos ver se é realmente isso. Vamos tentar de-
codificar um pouco mais esse crescimento de 2,7% ao 
ano do nosso PIB.

Como que se chegou a isso? A indústria cres-
ceu muito menos: 1,6%. E, no último trimestre, o seu 
crescimento foi quase zero. O setor de serviços cres-
ceu 2,7%. E a agropecuária – a santa agropecuária, a 
salvação da lavoura, salvação do setor agroindustrial 
– cresceu 3,9%.

Mas, mesmo assim, fazendo a média ponderada, 
não se chega a 2,7%, dá menos. Como é que chega-
ram a 2,7%? Porque o crescimento do consumo das 
famílias foi de 4,1%.

Que coisa maravilhosa! Não é isso o que interes-
sa? Que as famílias tenham o seu consumo aumenta-
do? Mas quando vai se analisar de onde vem, não bate 
com o crescimento da renda. A renda, na média, não 
cresceu 4,1%. Como é que cresceu o seu consumo? 
Cresceu porque, mais uma vez, houve um aumento 
do endividamento. Ou seja, famílias consumindo hoje 
aquilo que vão ganhar no futuro.

E as pesquisas já mostram que 30% das famí-
lias, hoje, não têm capacidade de honrar plenamente 
os seus compromissos. Caminham para uma situação 
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muito semelhante àquela que já foi detectada pelo Se-
rasa Experian com relação às empresas.

No ano passado as falências cresceram 20%. Vin-
te por cento foi o crescimento das falências no Brasil! 
Ou seja, é um crescimento artificial, não é um cresci-
mento baseado no empoderamento do poder aquisi-
tivo, no crescimento do poder aquisitivo das famílias. 
Por outro lado – algo gravíssimo –, as importações 
cresceram o dobro das exportações.

Ora, o mercado externo acabou sendo negativo. 
Por que a nossa balança externa é negativa? Porque 
as exportações estão crescendo a metade do que 
crescem as importações. Ou seja, aquele crescimento 
do consumo das famílias de 4,1% não foi atendido só 
pela indústria nacional; foi atendido por um crescimento 
vigoroso das importações.

O câmbio completamente defasado não só inibe 
as exportações mas também prejudica as empresas 
voltadas para o mercado interno ao facilitar as impor-
tações, e não só as importações de bens de capital – o 
que é interessante –, mas as importações de produ-
tos finais. E muitas vezes até indústrias aqui se trans-
formam em apenas montadoras, em maquiladoras. 
Compram essas máquinas de fora e apenas colocam 
a sua etiqueta.

O processo de desindustrialização caminha pe-
sado, caminha fortemente destruindo empregos, des-
truindo renda e transformando o Brasil em um imenso 
Paraguai, se esse processo não for cortado, obstado, 
se não for imediatamente parado por medidas concre-
tas, consistentes e fortes do nosso Governo.

O que diz a nossa Presidente? A nossa Presiden-
te culpa a economia global. Afinal, a China freou seu 
crescimento. Com isso, compra menos commodities; 
com isso, o preço dos nossos minérios de ferro cai. Caiu 
29% de setembro para cá. Culpa da economia mundial!

Como é interessante, não é? Tem hora em que o 
Presidente Lula chega e fala: “Olha, isso no exterior é 
uma marolinha, não vai afetar nossa economia”. Mas há 
momentos em que afeta, e aí o culpado é a economia. 

Como é bom ter um culpado! Como é bom sem-
pre só puxar para nós os méritos do sucesso e deixar 
órfãos aqui no Brasil os insucessos, culpando quem é 
de fora. Nada nesse caso poderia ser incriminado, por-
que é uma economia externa, o Brasil não tem culpa! 
Todos os nossos dirigentes não são culpados de nada! 

Dessa forma, nós caminhamos para um proces-
so que precisa ser revertido. Estávamos caminhando, 
no Governo passado, para inúmeras reformas e para 
conseguir dar uma competitividade autêntica em nossa 
economia. Isso foi parado. Hoje, as medidas são pon-
tuais e não atendem às reais necessidades do nosso 
parque produtivo.

Sr. Presidente, é nesse sentido que queremos, 
mais uma vez, alertar para a necessidade de medidas 
que de fato consigam melhorar o desempenho do nos-
so parque industrial, e que não sejam medidas apenas 
verborrágicas, como criticar uma enxurrada de dóla-
res que veio ao Brasil, quando, na verdade, todos nós 
sabemos que esses dólares vêm para o Brasil porque 
as condições econômicas aqui, propiciadas pelo Go-
verno para atrair esses dólares, são oferecidas cada 
vez mais pelo Governo do PT.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para en-

caminhar a favor da matéria, concedo a palavra à De-
putada Carmen Zanotto.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS – SC. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, primeiro, preciso destacar a importância 
da Comissão que trabalhou as medidas preventivas 
diante das catástrofes climáticas. Essa Comissão, 
que teve a Deputada Perpétua como Presidente e o 
Deputado Glauber Braga como Relator, foi importante 
porque os Estados e Municípios que vivem os desas-
tres naturais sabem efetivamente a importância e a 
magnitude deste tema.

Na última reunião desta Casa, na semana passa-
da, longamente discutimos o parecer do nobre Relator, 
Deputado Glauber Braga.

Nós vamos votar a favor, porque esse relatório 
ainda é um pouco melhor do que a medida provisória, 
que não precisaria ter vindo a esta Casa. Havia uma 
Comissão nesse período trabalhando exatamente esse 
tema. O nobre Relator, da semana passada para cá, 
precisou fazer algumas alterações no seu relatório, em 
especial retirando o Fundo Nacional de Proteção Civil 
e deixando o Sistema de Informação e Monitoramento 
como autorizativo.

É fundamental, senhores, o retorno, um dia, do 
Sistema de Informação e Monitoramento, porque será 
por meio deste Sistema que efetivamente poderemos 
evitar os desastres naturais ou minimizar a perda de 
muitas vidas.

Também, a partir das alterações, as atribuições 
e as responsabilidades dos Municípios se ampliaram 
sem a devida indicação dos recursos financeiros para 
que eles possam cumprir com essas atribuições.

Mesmo assim, Sr. Presidente, nós, do PPS, orien-
tamos “sim” a esta medida provisória, “sim” ao relatório 
do nobre Relator, Deputado Glauber Braga, mas não 
sem antes deixar de lamentar as alterações que esse 
relatório, que era um grande avanço, sofreu. Mas, en-
tre o tudo ou nada, vamos ficar no meio do caminho, 
aprovando essa medida provisória.
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Sras. e Srs. Deputados, era isso o que tinha a di-
zer como Parlamentar desta Casa que viveu, em 2008, 
o grande desastre natural por que passou o nosso Es-
tado de Santa Catarina, como o Rio de Janeiro viveu 
e outros Estados brasileiros viveram e poderão viver.

Lamentavelmente, não é da forma como gostaría-
mos, mas é, então, o possível apresentado pelo Relator.

Obrigada, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para en-

caminhar contrariamente, concedo a palavra ao De-
putado Cesar Colnago.

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB – ES. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas 
e Srs. Deputados, é lamentável! Tivemos todo um tra-
balho de uma Comissão, durante meses, com vários 
Deputados e Deputadas. O Relator recebe esse brilhan-
te trabalho, sistematiza a questão da defesa civil. Mas 
agora o que vemos nesse relatório? Por que somos 
contrários? Porque a carga de responsabilidade sobre 
os Municípios tem mais de uma página, enquanto a 
competência da União é só, na verdade, orientar, coor-
denar. Por exemplo, arranjar moradia para aqueles que 
estão desalojados, mapear as áreas de risco e impedir 
invasões serão custos com os quais a municipalidade 
vai ter que arcar. Tentamos colocar pelo menos um 
compromisso mínimo da União, com recursos finan-
ceiros, para ajudar nessas ações. Mas, não.

Por isso, nossa orientação é a de votar contraria-
mente, porque a União se desobriga com tantas mor-
tes que estamos vendo nos desastres ambientais, e a 
responsabilidade fica só para os Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, o último orador, Deputado Vicentinho. (Pausa.)

Deputado Duarte Nogueira. (Pausa.)
Deputado Zé Geraldo. (Pausa.)
Deputado Amauri Teixeira. (Pausa.)
Moreira Mendes. (Pausa.)
Arnaldo Jardim. (Pausa.)
Não há mais oradores para encaminhar.
Vamos à votação.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
Para orientar, podemos colocar “sim” para todos?
O SR. EFRAIM FILHO – Não é bem assim, não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não é bem 

assim? Então, colocaremos “sim” para todos, e quem 
quiser orientar contrariamente orientará contrariamente.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Exato, Sr. Presidente.

Nós, do Democratas, estamos seguros de que 
o verbo mais praticado aqui hoje foi “lamentar”. É pra-
ticamente unanimidade, entre todos os Deputados, 
lamentar o recuo do Deputado Glauber Braga, que, 

como disse, foi muito corajoso ao enfrentar o Governo 
e preparar um texto completo.

Hoje, para convergir, foi obrigado a recuar. O 
texto ficou desequilibrado, uma verdadeira afronta ao 
pacto federativo quando impõe ônus aos Municípios, 
mas não lhes traz bônus. Era exatamente o fundo que 
garantia aos Municípios os recursos para que pudes-
sem realizar essas obras.

Veja só, Sr. Presidente, quais são as obrigações 
que cabem aos Municípios.

“Os Municípios incluídos no cadastro 
deverão: 

I – elaborar o mapeamento (...)
II – elaborar Plano de Contingência, Pro-

teção e Defesa Civil (...)
III – elaborar plano de implantação de 

obras e serviços (...)
IV – criar mecanismos de controle e fis-

calização para evitar a edificação em áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos (...)

V – elaborar carta geotécnica de aptidão 
à urbanização (...)”

Sr. Presidente, são só obrigações. É uma afronta 
ao pacto federativo. No texto inicial, no substitutivo, ele 
criava o fundo que garantia esses recursos. E veja só 
o mais grave: como era no substitutivo e foi retirado 
agora, sequer destaques...

(O microfone é desligado.)

O SR. EFRAIM FILHO – Para concluir a orienta-
ção, Sr. Presidente. 

Então, como foi retirado o destaque do substitu-
tivo do Relator, nem destaques nos cabe fazer neste 
momento.

Portanto, queremos apelar para o bom senso. Foi 
unanimidade nesta Casa o nobre gesto de bravura do 
Deputado Glauber Braga. Agora esse recuo faz-nos 
dizer que a emenda saiu pior do que o soneto. O tex-
to está desequilibrado e afronta o pacto federativo ao 
impor ônus aos Municípios. O Governo Federal usa a 
válvula de escape e faz uma norma apenas promo-
cional, que vale como propaganda, mas que não tem 
resolutividade, Sr. Presidente.

Portanto, a orientação é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mas alguém 

vai orientar?
O SR. RENAN FILHO (PMDB – AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB quer 
parabenizar o Relator Glauber Braga, que privilegiou o 
entendimento, o consenso, e por isso estamos votando 
a medida provisória hoje.
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O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O nosso “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado 
Alberto Mourão quer mudar o seu voto.

O SR. ALBERTO MOURÃO (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Não. Não foi citado.

Quero encaminhar o voto pelo PSDB. O PSDB 
achava positivo o relatório inicial encaminhado na se-
mana passada, mas continha lá a criação de um fun-
do, toda uma sistemática que permitia aos Municípios 
e aos Estados obterem recursos para implantar esse 
mapeamento geológico, esse mapeamento de todo o 
sistema hídrico da cidade, fazer um trabalho de con-
tenções de invasões, que requer policiamento 24 ho-
ras, e outras obrigações mais. Essas medidas estavam 
contidas naquele projeto, nesse relatório.

Nós vimos uma mudança radical ao se retirar o 
fundo. E isso cria ônus aos Estados e Municípios. Vai 
permitir, com a obrigação que o Ministério Público tem 
de fiscalizar a execução da lei, com justiça, que ações 
sejam propostas baseadas no Decreto nº 201, que 
prevê que aquele Prefeito que descumprir lei federal 
fica sujeito à cassação.

Então, eu diria que este Congresso tem que 
aperfeiçoar...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para con-
cluir, Deputado...

O SR. ALBERTO MOURÃO – O PSDB encami-
nha “não”, contra o projeto substitutivo.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – 
AC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, para encaminhar pelo bloco.

Eu queria, inclusive, aqui, em nome do bloco, Sr. 
Presidente, parabenizar o nosso Relator, Deputado 
Glauber, que, além de relatar esta medida provisória, 
relatou também na Comissão sobre catástrofes am-
bientais, que presidimos.

Intriga-me muito. Eu não consigo entender Par-
lamentares ou partidos que, de certa forma, encami-
nham contra uma votação importante como esta, que 
cria, pela primeira vez, um marco regulatório da De-
fesa Civil no Brasil.

O Brasil nunca teve um Código de Proteção Civil. 
E a nossa Comissão, que rodou o Brasil e teve como 
Relator o Deputado Glauber, construiu, junto com a 
sociedade brasileira, uma proposta de marco regula-
tório. Hoje, a partir desta votação, o Brasil terá, sim, 
um Estatuto da Proteção Civil. A partir desta votação, 
o Brasil terá um outro olhar para a Defesa Civil. O que 
a gente tinha até então não era uma política de Estado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para con-
cluir, Deputada.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA – Era uma polí-
tica de Governo. Cada Governo, cada Prefeitura que 
entrava definia suas regras para a Defesa Civil. Agora 
não, o Congresso Nacional cria uma proposta e cria 
um Código de Proteção Civil para o Brasil – esperamos 
que o Senado também vote e o aprove –, que define 
regras claras da responsabilidade da União, dos Es-
tados e dos Municípios.

Podemos comemorar, porque começa a preven-
ção, a partir daqui, com o Código de Proteção Civil.

Muito obrigada.
O SR. CHICO ALENCAR – Voto “sim”, Sr. Pre-

sidente, pelo PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu quero só 

avisar a V.Exas. que nós teremos sessão extraordinária, 
logo após esta sessão, para a conclusão da votação 
desta medida provisória e para a votação das matérias 
que foram distribuídas anteriormente a V.Exas. Há sete 
destaques apresentados para esta medida provisória 
ainda para serem votados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, maté-
rias distribuídas anteriormente. Portanto não teremos 
hoje apreciação das modificações no Código Florestal 
Brasileiro porque o relatório até agora não nos chegou.

Sr. Presidente, nosso entendimento é de que a 
bela iniciativa do Deputado Glauber Braga, em conjunto 
com outros Parlamentares, para dar ao Brasil um marco 
legal para a Defesa Civil, protegendo a população, foi 
um pouco desidratada, mas, no essencial, é positiva, 
indica o caminho que Estados, Municípios e também o 
Governo da União, inclusive com as responsabilidades 
de recursos, devem trilhar a partir de agora.

Nesse sentido, o nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 

Mais alguém? (Pausa.)
Minoria.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nós não temos como deixar a votação no 
“sim” na Minoria, já que o PSDB encaminhou desde 
o início “não”, e também o DEM desde o início “não”. 
Nós sempre manifestamos “não”. Como o PPS, que 
integra a Oposição, está encaminhando “sim”, a melhor 
saída para nós é liberar o voto da Minoria, deixando a 
orientação no sentido de que os Deputados do PSDB 
sigam a orientação da sua Liderança, votando “não”; 
os Deputados do DEM sigam a orientação da sua Li-
derança, também votando “não”; e os Deputados do 
PPS sigam a orientação da sua bancada, votando “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Lincoln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
só para uma economia processual lá na CCJ. O art. 
41 modifica o art. 25, e aqui no inciso VI nós temos 
a palavra “incluídos”, quando deveria ser “incluídas”, 
porque são cidades. É só para podermos, já na admis-
sibilidade, resolver esse problema.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

o projeto de lei de conversão oferecido pelo Relator da 
Comissão Mista, ressalvados os destaques, com as 
alterações feitas em plenário, inclusive a apresentada 
agora pelo Deputado Lincoln Portela.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que forem pela aprovação permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Então, aprovada a Medida Provisória nº 547, de 

2011, na forma do projeto de lei de conversão apre-
sentado, ressalvados os destaques.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Houve a 
retirada de dois destaques. Nós temos, portanto, cinco 
destaques para serem votados. Sendo dois semelhan-
tes. Ao votar um deles, o outro vai ficar prejudicado.

Ninguém mais quer retirar destaque? (Pausa.)
O SR. EFRAIM FILHO (DEM – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Democratas não tem 
destaque, Sr. Presidente, colaborando mais uma vez 
com V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há o des-
taque do PSDB, assinado pelo Deputado Cesar Col-
nago, que pode ser retirado (pausa); o do PSD, que 
não pode ser retirado mais (pausa); este outro do PSD, 
que também não pode ser retirado; o do PPS, sobre 
a Emenda 41.

Estão mantidos os destaques todos? (Pausa.)
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em discus-

são o Destaque nº 1.

“Sr. Presidente
Requeiro, nos termos do art. 161, II, e § 

2º, combinado com o art. 117, IX do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 01, 
oferecida à PMV 547/11.

Sala das Sessões, – César Colnago,1º 
Vice-Líder do PSDB.’’

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar a 
favor, concedo a palavra ao autor da emenda...

O SR. ALBERTO MOURÃO (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse 
destaque nº 1 é do PSDB. É para retirar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para retirar? 
(Pausa.) Está bom. Está retirado, então.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Destaque 
nº 2: requerimento do PSD.

“Requeiro, nos termos do art. 161, § 2º, 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, destaque para votação em separado 
do inciso VII do art. 42-B da Lei nº 10.257, de 
2001, alterada pelo art. 27 do PLV apresentado 
à Medida Provisória nº 547, de 2011.”

Guilherme campos, Líder do PSD
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 

a favor do destaque, Deputado Ricardo Izar.
O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PV – SP. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 
inciso VII do art. 42-B introduz diretrizes gerais e abs-
tratas que, em eventual regulamentação, podem en-
sejar medidas restritas e inconstitucionais.

A expressão “justa distribuição do ônus e bene-
fícios decorrentes da valorização imobiliária” possui 
conteúdo jurídico vago, o que pode gerar inseguran-
ça jurídica.

Cumpre destacar que a legislação tributária já 
prevê a figura da contribuição de melhoria que decorre 
de valorização imobiliária em razão de obras públicas.

Dessa forma, não vislumbro a necessidade de 
atribuir mais encargos e custos ao preço final da mo-
radia, especialmente se é de interesse social. Então, 
se é moradia de interesse social, para que elevar o 
custo da moradia?

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 

contra não há nenhum orador inscrito.
Para falar a favor, Deputado Guilherme Campos. 

(Pausa.) Moreira Mendes. (Pausa.) Não? (Pausa.)
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerrada 

a discussão.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orien-

tar, como vota o PT?
O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Pela manutenção do texto, Sr. 
Presidente.

O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSB, PCdoB e PTB vo-
tam “sim”, pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos 
mudar a orientação lá, gente! Então, o PT vota “sim”, 
o PSB, “sim”.

O PMDB como vota?
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O SR. MARCELO CASTRO (PMDB – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”, 
Sr. Presidente, pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSDB? 
(Pausa.)

PSD? (Pausa.)
O PSD vota “não”.
O SR. RICARDO IZAR (PSD – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSD vota “não”.
O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PR – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Só para correção, Sr. Presi-
dente: o PSB, o PTB e o PCdoB votam “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSB vota 
“sim” e o PR, “sim”.

O PP como vota? (Pausa.)
O Democratas como vota? (Pausa.)
O PDT?
O SR. MARCOS ROGÉRIO (PDT – RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT 
encaminha o voto “sim”, pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E o PV/
PPS? (Pausa.)

PSC? (Pausa.)
PRB?
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PRB vota “sim”.
O SR. LEONARDO GADELHA (PSC – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E o PSOL 
como vota? (Pausa.)

O PMN?
O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Minoria? 

(Pausa.)
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco PV/PPS vota pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vota “sim”.
O SR. RUBENS BUENO – Esse é mais um obs-

táculo, é mais um encargo para o Município. É incon-Município. É incon-. É incon-
cebível tratar disso neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota 
“sim”, pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.

“Art. 42-B. Os Municípios que pretendam 
ampliar o seu perímetro urbano após a data de 

publicação desta Lei deverão elaborar projeto 
específico que contenha, no mínimo:

I – demarcação do novo perímetro ur-
bano;

II – delimitação dos trechos com restri-
ções à urbanização e dos trechos sujeitos a 
controle especial em função de ameaça de 
desastres naturais;

III – definição de diretrizes específicas e 
de áreas que serão utilizadas para infraestrutu-
ra, sistema viário, equipamentos e instalações 
públicas, urbanas e sociais; 

IV – definição de parâmetros de parce-
lamento, uso e ocupação do solo, de modo a 
promover a diversidade de usos e contribuir 
para a geração de emprego e renda;

V – a previsão de áreas para habitação 
de interesse social por meio da demarcação 
de zonas especiais de interesse social e de 
outros instrumentos de política urbana, quan-
do o uso habitacional for permitido; 

VI – definição de diretrizes e instrumen-
tos específicos para proteção ambiental e do 
patrimônio histórico e cultural; e

VII – definição de mecanismos para ga-
rantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 
decorrentes do processo de urbanização do 
território de expansão urbana e a recuperação 
para a coletividade da valorização imobiliária 
resultante da ação do poder público.

§ 1º O projeto específico de que trata o 
caput deste artigo deverá ser instituído por 
lei municipal e atender às diretrizes do plano 
diretor, quando houver.

§ 2º Quando o plano diretor contemplar as 
exigências estabelecidas no caput, o Municí-
pio ficará dispensado da elaboração do projeto 
específico de que trata o caput deste artigo.

§ 3º A aprovação de projetos de parcela-
mento do solo no novo perímetro urbano ficará 
condicionada à existência do projeto especí-
fico e deverá obedecer às suas disposições.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Parlamentares que forem favoráveis à manu-
tenção do texto, por favor, permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

O DESTAQUE FOI REJEITADO E FOI MANTI-
DO O TEXTO.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Requeri-
mento de destaque de bancada, do PSD.

“Requeiro, nos termos do art. 161, § 2º, 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
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tados, destaque para votação em separado 
do § 4º do art. 12 da Lei nº 6.766, alterada 
pelo art. 40 do PLV, apresentado à MP 547, 
de 2011(constante do art. 28 do PLV).”

Guilherme campos, Líder do PSD
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 

a favor, Deputado Ricardo Izar.
O SR. RICARDO IZAR (PSD – SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, o § 4º do 
art. 28 possui uma redação obscura, dando margem a 
interpretações tendenciosas.

Pergunta-se: na forma que está proposta, todos 
os imóveis que se encontram em áreas de interesse 
social deverão ser identificados na averbação da ma-
trícula? Qual a finalidade dessa exigência? Se nós ti-
vermos dois terrenos, um do lado do outro, que valem 
100 mil reais, agora, porque foi carimbado que é de 
interesse social, um desvaloriza 80%? Para que isso 
antecipado?

Esses são os nossos questionamentos.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 

a favor, Deputado Guilherme Campos. (Pausa.) Não?
Deputado Alberto Mourão, para falar a favor.
O SR. ALBERTO MOURÃO (PSDB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB é contra, 
é a favor da retirada do texto do Relator desse artigo, 
até porque ele cria novamente uma insegurança jurí-
dica, pois os loteadores terão a interpretação de que 
lotes aprovados com menor valor acabam sendo cra-
vados como lotes sociais.

Nós não podemos aumentar a insegurança jurí-
dica no País, já que criamos um texto de lei hoje, se 
for aprovado no Senado, que cria insegurança para 
os Prefeitos e para os Governadores. Não queremos 
estender isso para o seio da sociedade, que acabará 
indo buscar os seus direitos nas varas da Justiça, que 
já está tão atolada de serviço.

Então, o PSDB é contra a redação, como está no 
projeto do Relator, e é a favor deste destaque.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orien-
tar a bancada, como vota o PT?

O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSB/PCdoB/PTB – “sim”, 
pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PMDB?

O SR. MARCELO CASTRO (PMDB – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PT, “sim”; 
PMDB, “não”; PSB... Não, PT, “não”; PMDB... Como é 
que vota o PMDB?

O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PMDB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB já se 
manifestou. Vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – “Não”. PSB, 
“sim”.

E o PSDB?
O SR. ALBERTO MOURÃO (PSDB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – “Não”. E 

o PSD?
O SR. RICARDO IZAR (PSD – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – “Não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E o PR/

PTdoB?
Então, há acordo quanto à proposta destacada? 

(Pausa.)
O PR como vota?
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR encami-
nha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E o PP?
O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Partido Progressista vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E o DEM?
O SR. EFRAIM FILHO (DEM – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Democratas também, Sr. 
Presidente, vota “não”, porque considera que a medi-
da é necessária para evitar abusos que normalmente 
acontecem quando não há a devida fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E o PDT? 
(Pausa.)

E o PV/PPS?
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro eu quero lamentar o fato de o PSDB ter retira-
do a Emenda nº 1. Era uma emenda que o PPS havia 
apresentado e que dava condições não só de fazer 
ações de prevenção, mas também de que o projeto 
geotécnico fosse executado por profissional habilitado, 
e isso passou em branco. O PSDB retirou esse desta-
que, o que o PPS lamenta muito.

Com relação a esse, nós vamos votar de acordo 
com o texto. Se há alguma área de algum interesse 
social, precisa ser averbada. Por isso, votamos com 
o texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O voto é 
“sim”?

O SR. RUBENS BUENO – Votamos “não”, Sr. 
Presidente.
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O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Só para reiterar, Sr. Presi-
dente, o PSB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSB, “sim”.
O PSC como vota?
O SR. LEONARDO GADELHA (PSC – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC, “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E o PRB?
O SR. OTONIEL LIMA (PRB – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PRB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSOL 

como vota?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
vota pela preservação do texto, para que as áreas de 
interesse social nos lotes sejam garantidas, assegu-
radas, averbadas. Portanto, o nosso voto é contra a 
emenda supressiva. 

Entendo eu que o voto pela manutenção do tex-
to seria “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – “Sim”.
O PMN como vota?
O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E a Mino-

ria? (Pausa.)
E o Governo? 
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
votei “não” ao destaque. Eu acho que houve uma con-
fusão de minha parte. Peço desculpas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, o 
voto é “sim” ao texto.

O SR. RUBENS BUENO – “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PV/PPS – “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, em 

votação o texto destacado.
§ 4º Nos Municípios inseridos no cadastro a que 

se refere o § 2º deste artigo, será exigida a identificação 
das áreas de interesse social na averbação da matrí-
cula dos lotes ou no registro do parcelamento do solo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles 
que forem pela manutenção do texto permaneçam 
como se encontram.

FOI APROVADO O DESTAQUE APRESENTADO. 
Portanto, foi rejeitada a parte destacada do texto.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem, 

com isso, falta um destaque apenas, que é do PPS:

“Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, nos termos do Art. 161, 

inc. II c/c § 2º do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 41 

de 2011 apresentada à MP nº 544, de 2011, 
constante da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em 6 de março de 
2012. – Rubens Bueno, 1º Vice-Líder do Blo-
co Parlamentar PV, PPS.’’

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vai falar a 
favor da matéria o autor da emenda e ao mesmo tempo 
autor do destaque, Deputado Rubens Bueno. 

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero co-
mentar o seguinte: o Relator, o Deputado Glauber, pelo 
trabalho que fez, já motivo de elogios e aplausos deste 
Plenário na semana passada, lamentavelmente não apro-
va o relatório, no seu texto, conforme a Comissão havia 
aprovado, mas de qualquer maneira há algum avanço. 

Esse destaque, Sr. Presidente, é o que leva para 
o FUNCAP, já que o fundo não vai existir, os recursos 
para as ações de prevenção. Por isso a necessidade do 
destaque, para podermos aprovar um projeto relativa-
mente consistente, que tem um fundo que já existe, o 
FUNCAP, com os recursos para as ações de prevenção.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orien-
tar, como vota o PT?

O SR. DÉCIO LIMA (PT – SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – “Não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PT vota “não”.
O PMDB como vota?
O SR. MARCELO CASTRO (PMDB – PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E o PSB? 
(Pausa.)

E o PSDB, como vota? (Pausa.)
E o PSD?
O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O Bloco PSB/PCdoB/PTB 
vota “sim”, em favor do destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSDB 
como vota? (Pausa.)

E o PSD? (Pausa.)
E o PR?
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB – ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – PSDB, “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSDB, “sim”. 
O PR como vota?
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E o PP?
O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E o De-

mocratas?
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O SR. EFRAIM FILHO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é necessário 
chamar a atenção do Plenário para a virtude da emenda: 
ela é plenamente compatível com o mérito da medida 
provisória. O FUNCAP é um fundo que, como existe 
hoje, está exclusivamente voltado para a reconstrução 
de áreas atingidas. A emenda do Deputado Rubens 
Bueno, do PPS, vem exatamente para prever, na legis-
lação, que esse fundo também possa ser usado para 
prevenção. É o mínimo que pode ser feito, porque, já 
que foi retirada do texto a previsão do fundo que era 
a garantia dos recursos, no mínimo que haja previsão 
legal de que esse recurso possa ser usado também 
para obras de prevenção, e não exclusivamente para 
a reconstrução. 

Volto a enfatizar, Sr. Presidente: é para obras 
também de prevenção. É apenas essa a modificação. 
E faço um apelo ao Plenário: que se possa aprovar 
essa medida, que é meritória e merece ser acolhida.

O SR. RICARDO IZAR (PSD – SP. Pela ordem Sem 
revisão do orador.) – O PSD vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSD, “não”.
E o PDT? (Pausa.)
E o Bloco PV/PPS?
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
já orientamos. Votamos “sim”, pelo destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O voto é “sim”.
E o PDT? (Pausa.)
E o PSC?
O SR. EDMAR ARRUDA (PSC – PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E o PRB?
O SR. OTONIEL LIMA (PRB – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
avaliamos aqui, e a opinião não foi só nossa, que o 
substitutivo do Relator acabou perdendo muito da sua 
força exatamente porque dá responsabilidades corre-
tas, especialmente aos Municípios, mas não garante os 
recursos, a viabilização disso. Portanto, essa emenda 
do PPS é muito positiva, na medida em que os cus-
teios de ação de prevenção, além das de reconstrução, 
virão do FUNCAP. 

O nosso voto, portanto, em defesa dos Municípios 
e dos recursos para os Municípios, é “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PMN?

O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E a Minoria?
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, esse é um dos mais importantes desta-
ques. Reequilibra o texto em parte, porque não temos 
as fontes de recurso. Não se fala muito disso. Mas, em 
termos gerais, abre a perspectiva de haver recursos 
carimbados para se poder com esses recursos atender 
às reivindicações, àquilo que foi imputado aos Prefei-
tos, que só ganharam responsabilidades até agora.

Nesse sentido, a introdução do dispositivo pre-
vendo o Fundo é altamente benéfica. É uma das mais 
importantes medidas que podemos hoje aqui votar para 
aprimorar o texto. Por isso, encaminhamos o voto “sim”.

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, o PDT 
encaminha o voto “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
a emenda destacada.

“Inclua-se, onde couber, na Medida Pro-
visória nº 547, de 2011, o seguinte artigo:

Art. O art. 8º da Lei 12.340, de 1º de 
dezembro de 2010 passa a vigorar com a se-
guinte redação:

Art. 8º O Funcap, de natureza contábil e 
financeira, terá como finalidade custear ações 
de prevenção e, nos casos de áreas atingidas 
por desastres nos entes federados que tive-
rem a situação de emergência ou estado de 
calamidade pública reconhecidos nos termos 
do art. 3º, ações de reconstrução.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Aqueles 
que forem pela aprovação da emenda permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

A EMENDA FOI REJEITADA. 
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 547-B DE 2011

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 4 DE 2012

Institui a Política Nacional de Prote-
ção e Defesa Civil – PNPDEC; dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Proteção e Defesa 
Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de 
Proteção e Defesa Civil – CONPDEC; auto-
riza a criação de sistema de informações 
e monitoramento de desastres; altera as 
Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 
10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 
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de de-zembro de 1979, 8.239, de 4 de outu-
bro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 
1996; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Prote-
ção e Defesa Civil – PNPDEC, dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o 
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONP-
DEC, autoriza a criação de sistema de informações e 
monitoramento de desastres e dá outras providências.

Parágrafo único. As definições técnicas para apli-
cação desta Lei serão estabelecidas em ato do Poder 
Executivo federal.

Art. 2º É dever da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios adotar as medidas necessá-
rias à redução dos riscos de desastre.

§ 1º As medidas previstas no caput poderão ser 
adotadas com a colaboração de entidades públicas ou 
privadas e da sociedade em geral. 

§ 2º A incerteza quanto ao risco de desastre não 
constituirá óbice para a adoção das medidas preventi-
vas e mitigadoras da situação de risco.

CAPÍTULO II 
Da Política Nacional de Proteção e  

Defesa Civil – PNPDEC

Seção I 
Diretrizes e Objetivos

Art. 3º A PNPDEC abrange as ações de preven-
ção, mitigação, preparação, resposta e recuperação 
voltadas à proteção e defesa civil.

Parágrafo único. A PNPDEC deve integrar-se às 
políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento 
urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, 
gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, 
educação, ciência e tecnologia e às demais políticas 
setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvi-
mento sustentável. 

Art. 4º São diretrizes da PNPDEC:
I – atuação articulada entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios para redução de de-
sastres e apoio às comunidades atingidas;

II – abordagem sistêmica das ações de preven-
ção, mitigação, preparação, resposta e recuperação;

III – a prioridade às ações preventivas relaciona-
das à minimização de desastres;

IV – adoção da bacia hidrográfica como unidade 
de análise das ações de prevenção de desastres rela-
cionados a corpos d’água;

V – planejamento com base em pesquisas e es-
tudos sobre áreas de risco e incidência de desastres 
no território nacional;

VI – participação da sociedade civil.
Art. 5º São objetivos da PNPDEC:
I – reduzir os riscos de desastres;
II – prestar socorro e assistência às populações 

atingidas por desastres;
III – recuperar as áreas afetadas por desastres;
IV – incorporar a redução do risco de desastre e 

as ações de proteção e defesa civil entre os elemen-
tos da gestão territorial e do planejamento das políti-
cas setoriais;

V – promover a continuidade das ações de pro-
teção e defesa civil;

VI – estimular o desenvolvimento de cidades re-
silientes e os processos sustentáveis de urbanização;

VII – promover a identificação e avaliação das 
ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a de-
sastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência;

VIII – monitorar os eventos meteorológicos, hidro-
lógicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos e 
outros potencialmente causadores de desastres;

IX – produzir alertas antecipados sobre a possi-
bilidade de ocorrência de desastres naturais;

X – estimular o ordenamento da ocupação do 
solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e 
a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos 
e da vida humana;

XI – combater a ocupação de áreas ambiental-
mente vulneráveis e de risco e promover a realocação 
da população residente nessas áreas;

XII – estimular iniciativas que resultem na desti-
nação de moradia em local seguro;

XIII – desenvolver consciência nacional acerca 
dos riscos de desastre;

XIV – orientar as comunidades a adotar compor-
tamentos adequados de prevenção e de resposta em 
situação de desastre e promover a autoproteção; e

XV – integrar informações em sistema capaz de 
subsidiar os órgãos do SINPDEC na previsão e no con-
trole dos efeitos negativos de eventos adversos sobre 
a população, os bens e serviços e o meio ambiente.

Seção II 
Das Competências dos Entes Federados

Art. 6º Compete à União:
I – expedir normas para implementação e exe-

cução da PNPDEC;
II – coordenar o SINPDEC, em articulação com 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
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III – promover estudos referentes às causas e 
possibilidades de ocorrência de desastres de qual-
quer origem, sua incidência, extensão e consequência;

IV – apoiar os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios no mapeamento das áreas de risco, nos 
estudos de identificação de ameaças, suscetibilida-
des, vulnerabilidades e risco de desastre e nas demais 
ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta 
e recuperação;

V – instituir e manter sistema de informações e 
monitoramento de desastres;

VI – instituir e manter cadastro nacional de mu-
nicípios com áreas suscetíveis à ocorrência de desli-
zamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 
processos geológicos ou hidrológicos correlatos;

VII – instituir e manter sistema para declaração 
e reconhecimento de situação de emergência ou de 
estado de calamidade pública;

VIII – instituir o Plano Nacional de Proteção e 
Defesa Civil;

IX – realizar o monitoramento meteorológico, hi-
drológico e geológico das áreas de risco, bem como 
dos riscos biológicos, nucleares e químicos, e produzir 
alertas sobre a possibilidade de ocorrência de desas-
tres, em articulação com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios;

X – estabelecer critérios e condições para a de-
claração e o reconhecimento de situações de emer-
gência e estado de calamidade pública;

XI – incentivar a instalação de centros universitá-
-rios de ensino e pesquisa sobre desastres e de nú-
cleos multidisciplinares de ensino permanente e a dis-
tância, destinados à pesquisa, extensão e capacitação 
de recursos humanos, com vistas no gerenciamento e 
na execução de atividades de proteção e defesa civil;

XII – fomentar a pesquisa sobre os eventos de-
flagradores de desastres; e

XIII – apoiar a comunidade docente no desenvol-
vimento de material didático-pedagógico relacionado ao 
desenvolvimento da cultura de prevenção de desastres.

§ 1º O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil 
conterá, no mínimo:

I – a identificação dos riscos de desastres nas 
regiões geográficas e grandes bacias hidrográficas 
do País; e

II – as diretrizes de ação governamental de pro-
teção e defesa civil no âmbito nacional e regional, em 
especial quanto à rede de monitoramento meteoroló-
gico, hidrológico e geológico e dos riscos biológicos, 
nucleares e químicos e à produção de alertas anteci-
pados das regiões com risco de desastres.

§ 2º Os prazos para elaboração e revisão do Pla-
no Nacional de Proteção e Defesa Civil serão definidos 
em regulamento.

Art. 7º Compete aos Estados:
I – executar a PNPDEC em seu âmbito territorial;
II – coordenar as ações do SINPDEC em articu-

lação com a União e os Municípios;
III – instituir o Plano Estadual de Proteção e De-

fesa Civil;
IV – identificar e mapear as áreas de risco e rea-

lizar estudos de identificação de ameaças, suscetibili-
dades e vulnerabilidades, em articulação com a União 
e os Municípios;

V – realizar o monitoramento meteorológico, hi-
drológico e geológico das áreas de risco, em articula-
ção com a União e os Municípios;

VI – apoiar a União, quando solicitado, no reco-
nhecimento de situação de emergência e estado de 
calamidade pública;

VII – declarar, quando for o caso, estado de ca-
lamidade pública ou situação de emergência; e

VIII – apoiar, sempre que necessário, os Municí-
pios no levantamento das áreas de risco, na elaboração 
dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil 
e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta 
e de ações emergenciais.

Parágrafo único. O Plano Estadual de Proteção 
e Defesa Civil conterá, no mínimo:

I – a identificação das bacias hidrográficas com 
risco de ocorrência de desastres; e

II – as diretrizes de ação governamental de prote-
ção e defesa civil no âmbito estadual, em especial no 
que se refere à implantação da rede de monitoramen-
to meteorológico, hidrológico e geológico das bacias 
com risco de desastre.

Art. 8º Compete aos Municípios:
I – executar a PNPDEC em âmbito local;
II – coordenar as ações do SINPDEC no âmbito 

local, em articulação com a União e os Estados;
III – incorporar as ações de proteção e defesa 

civil no planejamento municipal;
IV – identificar e mapear as áreas de risco de 

desastres;
V – promover a fiscalização das áreas de risco 

de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas;
VI – declarar situação de emergência e estado 

de calamidade pública;
VII – vistoriar edificações e áreas de risco e pro-

mover, quando for o caso, a intervenção preventiva e 
a evacuação da população das áreas de alto risco ou 
das edificações vulneráveis;
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VIII – organizar e administrar abrigos provisórios 
para assistência à população em situação de desas-
tre, em condições adequadas de higiene e segurança;

IX – manter a população informada sobre áreas 
de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como 
sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as 
ações emergenciais em circunstâncias de desastres;

X – mobilizar e capacitar os radioamadores para 
atuação na ocorrência de desastre;

XI – realizar regularmente exercícios simulados, 
conforme Plano de Contingência de Proteção e De-
fesa Civil;

XII – promover a coleta, a distribuição e o controle 
de suprimentos em situações de desastre;

XIII – proceder à avaliação de danos e prejuízos 
das áreas atingidas por desastres;

XIV – manter a União e o Estado informados 
sobre a ocorrência de desastres e as atividades de 
proteção civil no Município;

XV – estimular a participação de entidades priva-
das, associações de voluntários, clubes de serviços, 
organizações não governamentais e associações de 
classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promo-
ver o treinamento de associações de voluntários para 
atuação conjunta com as comunidades apoiadas; e

XVI – prover solução de moradia temporária às 
famí-lias atingidas por desastres.

Art. 9º Compete à União, aos Estados e aos 
Municí-pios:

I – desenvolver cultura nacional de prevenção de 
desastres, destinada ao desenvolvimento da consci-
ência nacional acerca dos riscos de desastre no País;

II – estimular comportamentos de prevenção ca-
pazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres;

III – estimular a reorganização do setor produti-
vo e a reestruturação econômica das áreas atingidas 
por desastres;

IV – estabelecer medidas preventivas de segu-
rança contra desastres em escolas e hospitais situados 
em áreas de risco;

V – oferecer capacitação de recursos humanos 
para as ações de proteção e defesa civil; e 

VI – fornecer dados e informações para o sistema 
nacional de informações e monitoramento de desastres.

CAPÍTULO III 
Do Sistema Nacional de Proteção e  

Defesa Civil – SINPDEC

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 10. O SINPDEC é constituído pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal, dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas enti-
dades públicas e privadas de atuação significativa na 
área de proteção e defesa civil.

Parágrafo único. O SINPDEC tem por finalidade 
contribuir no processo de planejamento, articulação, 
coordenação e execução dos programas, projetos e 
ações de proteção e defesa civil. 

Art. 11. O SINPDEC será gerido pelos seguin-
tes ór-gãos:

I – órgão consultivo: CONPDEC;
II – órgão central, definido em ato do Poder Exe-

cutivo federal, com a finalidade de coordenar o sistema; 
III – os órgãos regionais estaduais e municipais 

de proteção e defesa civil; e
IV – órgãos setoriais dos 3 (três) âmbitos de 

governo.
Parágrafo único. Poderão participar do SINPDEC 

as organizações comunitárias de caráter voluntário ou 
outras entidades com atuação significativa nas ações 
locais de proteção e defesa civil.

Seção II 
Do Conselho Nacional de Proteção e  

Defesa Civil – CONPDEC

Art. 12. O CONPDEC, órgão colegiado integran-
te do Ministério da Integração Nacional, terá por fina-
lidades:

I – auxiliar na formulação, implementação e exe-
cução do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil;

II – propor normas para implementação e exe-
cução da PNPDEC;

III – expedir procedimentos para implementação, 
execução e monitoramento da PNPDEC, observado o 
disposto nesta Lei e em seu regulamento;

IV – propor procedimentos para atendimento a 
crian-ças, adolescentes, gestantes, idosos e pessoas 
com deficiência em situação de desastre, observada 
a legislação aplicável; e

V – acompanhar o cumprimento das disposições 
legais e regulamentares de proteção e defesa civil.

§ 1º A organização, a composição e o funciona-
mento do CONPDEC serão estabelecidos em ato do 
Poder Executivo federal.

§ 2º O CONPDEC contará com representantes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu-
nicípios e da sociedade civil organizada, incluindo-se 
representantes das comunidades atingidas por desas-
tre, e por especialistas de notório saber.

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais

Art. 13. Fica autorizada a criação de sistema de 
informações de monitoramento de desastres, em am-
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biente informatizado, que atuará por meio de base de 
dados compartilhada entre os integrantes do SINPDEC 
visando ao oferecimento de informações atualizadas 
para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recupe-
ração em situações de desastre em todo o território 
nacional.

Art. 14. Os programas habitacionais da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem 
priorizar a relocação de comunidades atingidas e de 
moradores de áreas de risco.

Art. 15. A União poderá manter linha de crédito 
específica, por intermédio de suas agências financeiras 
oficiais de fomento, destinada ao capital de giro e ao 
investimento de sociedades empresariais, empresários 
individuais e pessoas físicas ou jurídicas em Municí-
pios atingidos por desastre que tiverem a situação de 
emergência ou o estado de calamidade pública reco-
nhecido pelo Poder Executivo federal.

Art. 16. Fica a União autorizada a conceder in-
centivo ao Município que adotar medidas voltadas ao 
aumento da oferta de terra urbanizada para utilização 
em habitação de interesse social, por meio dos institu-
tos previstos na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
na forma do regulamento.

Parágrafo único. O incentivo de que trata o ca-
put compreenderá a transferência de recursos para 
a aquisição de terrenos destinados a programas de 
habitação de interesse social.

Art. 17. Em situações de iminência ou ocorrên-
cia de desastre, ficam os órgãos competentes auto-
rizados a transferir bens apreendidos em operações 
de combate e repressão a crimes para os órgãos de 
proteção e defesa civil.

Art. 18. Para fins do disposto nesta Lei, conside-
-ram-se agentes de proteção e defesa civil:

I – os agentes políticos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios responsáveis pela 
direção superior dos órgãos do SINPDEC;

II – os agentes públicos responsáveis pela coor-
denação e direção de órgãos ou entidades públicas 
prestadores dos serviços de proteção e defesa civil;

III – os agentes públicos detentores de cargo, 
emprego ou função pública, civis ou militares, com 
atribuições relativas à prestação ou execução dos ser-
viços de proteção e defesa civil; e

IV – os agentes voluntários, vinculados a entida-
des privadas ou prestadores de serviços voluntários 
que exercem, em caráter suplementar, serviços rela-
cionados à proteção e defesa civil.

Parágrafo único. Os órgãos do SINPDEC ado-
tarão, no âmbito de suas competências, as medidas 
pertinentes para assegurar a profissionalização e a 

qualificação, em caráter permanente, dos agentes 
públicos referidos no inciso III.

Art. 19. Aplicam-se ao Distrito Federal as com-
petências atribuídas nesta Lei aos Estados e aos Mu-
nicípios.

Art. 20. A ementa da Lei nº 12.340, de 1º de 
dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Dispõe sobre as transferências de re-
cursos da União aos órgãos e entidades dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios para a 
execução de ações de resposta e recupera-
ção nas áreas atingidas por desastre, e sobre 
o Fundo Especial para Calamidades Públicas; 
e dá outras providências.”

Art. 21. Os arts. 4º e 5º da Lei nº 12.340, de 1º 
de dezembro de 2010, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 4º São obrigatórias as transferên-
-cias da União aos órgãos e entidades dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
para a execução de ações de resposta e re-
cuperação, observados os requisitos e proce-
dimentos previstos nesta Lei.

§ 1º As ações de que trata o caput serão 
definidas em regulamento, e o órgão central 
do SINPDEC definirá o montante de recursos 
a ser transferido, mediante depósito em conta 
específica mantida pelo ente beneficiário em 
instituição financeira oficial federal, de acordo 
com sua disponibilidade orçamentária e finan-
ceira e com base nas informações obtidas pe-
rante o ente federativo.

§ 2º No caso de execução de ações de 
recuperação, o ente beneficiário deverá apre-
sentar plano de trabalho ao órgão central do 
SINPDEC no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias da ocorrência do desastre.”(NR)

“Art. 5º O órgão central do SINPDEC 
acompanhará e fiscalizará a aplicação dos 
recursos transferidos na forma do art. 4º. 

 ..............................................................
§ 2º Os entes beneficiários das transfe-

rências de que trata o caput deverão apresen-
tar ao órgão central do SINPDEC a prestação 
de contas do total dos recursos recebidos, na 
forma do regulamento.

§ 3º Os entes beneficiários manterão, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data 
de aprovação da prestação de contas de que 
trata o § 2º, os documentos a ela referentes, 
inclusive os comprovantes de pagamentos 



Março de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 07 05465 

efetuados com os recursos financeiros trans-
feridos na forma desta Lei, ficando obrigados 
a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao 
órgão central do SINPDEC, ao Tribunal de Con-
tas da União e ao Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo federal.”(NR)

Art. 22. A Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 
2010, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 
3º-A, 3º-B e 5º-A:

“Art. 3º-A O Governo Federal instituirá 
cadastro nacional de municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou pro-
cessos geológicos ou hidrológicos correlatos, 
conforme regulamento.

§ 1º A inscrição no cadastro previsto no 
caput dar-se-á por iniciativa do Município ou 
mediante indicação dos demais entes federa-
dos, observados os critérios e procedimentos 
previstos em regulamento.

§ 2º Os Municípios incluídos no cadas-
tro deverão:

I – elaborar mapeamento contendo as 
áreas suscetíveis à ocorrência de desliza-
mentos de grande impacto, inundações brus-
cas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos;

II – elaborar Plano de Contingência de 
Proteção e Defesa Civil e instituir órgãos mu-
nicipais de defesa civil, de acordo com os pro-
cedimentos estabelecidos pelo órgão central 
do Sistema Nacional de Proteção e Defesa 
Civil – SINPDEC;

III – elaborar plano de implantação de 
obras e serviços para a redução de riscos de 
desas-tre;

IV – criar mecanismos de controle e fis-
calização para evitar a edificação em áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou pro-
cessos geológicos ou hidrológicos correlatos; e

V – elaborar carta geotécnica de aptidão 
à urbanização, estabelecendo diretrizes urba-
nísticas voltadas para a segurança dos novos 
parcelamentos do solo e para o aproveitamento 
de agregados para a construção civil.

§ 3º A União e os Estados, no âmbito de 
suas competências, apoiarão os Municípios 
na efetivação das medidas previstas no § 2º. 

§ 4º Sem prejuízo das ações de monito-
ramento desenvolvidas pelos Estados e Mu-
nicípios, o Governo Federal publicará, perio-

dicamente, informações sobre a evolução das 
ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência 
de deslizamentos de grande impacto, inun-
dações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos nos Municípios cons-
tantes do cadastro.

§ 5º As informações de que trata o § 4º 
serão encaminhadas, para conhecimento e 
providências, aos Poderes Executivo e Legis-
lativo dos respectivos Estados e Municípios e 
ao Ministério Público.

§ 6º O Plano de Contingência de Pro-
teção e Defesa Civil será elaborado no prazo 
de 1 (um) ano, sendo submetido a avaliação 
e prestação de contas anual, por meio de au-
diência pública, com ampla divulgação.”

“Art. 3º-B Verificada a existência de ocu-
pações em áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, inundações 
bruscas ou processos geológicos ou hidroló-
gicos correlatos, o município adotará as pro-
vidências para redução do risco, dentre as 
quais, a execução de plano de contingência e 
de obras de segurança e, quando necessário, 
a remoção de edificações e o reassentamento 
dos ocupantes em local seguro.

§ 1º A efetivação da remoção somente 
se dará mediante a prévia observância dos 
seguintes procedimentos:

I – realização de vistoria no local e ela-
boração de laudo técnico que demonstre os 
riscos da ocupação para a integridade física 
dos ocupantes ou de terceiros; e

II – notificação da remoção aos ocupan-
tes acompanhada de cópia do laudo técnico 
e, quando for o caso, de informações sobre as 
alternativas oferecidas pelo poder público para 
assegurar seu direito à moradia. 

§ 2º Na hipótese de remoção de edifi-
cações, deverão ser adotadas medidas que 
impeçam a reocupação da área.

§ 3º Aqueles que tiverem suas mora-
dias removidas deverão ser abrigados, quan-
do necessário, e cadastrados pelo Município 
para garantia de atendimento habitacional em 
caráter definitivo, de acordo com os critérios 
dos programas públicos de habitação de in-
teresse social.”

“Art. 5º-A Constatada, a qualquer tempo, 
a presença de vícios nos documentos apre-
sentados, ou a inexistência do estado de ca-
lamidade pública ou da situação de emergên-
cia declarados, o ato administrativo que tenha 
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autorizado a realização da transferência obri-
gatória perderá seus efeitos, ficando o ente 
beneficiário obrigado a devolver os valores 
repassados, devidamente atualizados.

Parágrafo único. Sem prejuízo do dispos-
to no caput, ocorrendo indícios de falsificação 
de documentos pelo ente federado, deverão 
ser notificados o Ministério Público Federal e 
o Ministério Público Estadual respectivo, para 
adoção das providências cabíveis.”

Art. 23. É vedada a concessão de licença ou alvará 
de construção em áreas de risco indicadas como não 
edificáveis no plano diretor ou legislação dele derivada.

Art. 24. O inciso VI do art. 2º da Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescido da 
seguinte alínea h:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
VI –  .......................................................
 ..............................................................
h) a exposição da população a riscos 

de desastres.
 ..................................................... ”(NR)

Art. 25. O art. 41 da Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:

“Art. 41.  ................................................
 ..............................................................
VI – incluídas no cadastro nacional de 

Municípios com áreas suscetíveis à ocorrên-
cia de deslizamentos de grande impacto, inun-
dações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos.

 ..................................................... ”(NR)

Art. 26. A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 42-A e 
42-B:

“Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no 
art. 42, o plano diretor dos Municípios incluídos 
no cadastro nacional de municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou pro-
cessos geológicos ou hidrológicos correlatos 
deverá conter:

I – parâmetros de parcelamento, uso e 
ocupação do solo, de modo a promover a di-
versidade de usos e a contribuir para a gera-
ção de emprego e renda;

II – mapeamento contendo as áreas sus-
cetíveis à ocorrência de deslizamentos de gran-
de impacto, inundações bruscas ou processos 
geológicos ou hidrológicos correlatos;

III – planejamento de ações de interven-
ção preventiva e realocação de população de 
áreas de risco de desastre;

IV – medidas de drenagem urbana neces-
sárias à prevenção e à mitigação de impactos 
de desastres; e

V – diretrizes para a regularização fun-
diária de assentamentos urbanos irregulares, 
se houver, observadas a Lei nº 11.977, de 7 
de julho de 2009, e demais normas federais 
e estaduais pertinentes, e previsão de áreas 
para habitação de interesse social por meio da 
demarcação de zonas especiais de interesse 
social e de outros instrumentos de política ur-
bana, onde o uso habitacional for permitido.

§ 1º A identificação e o mapeamento 
de áreas de risco levarão em conta as cartas 
geotécni-cas.

§ 2º O conteúdo do plano diretor deverá 
ser compatível com as disposições insertas nos 
planos de recursos hídricos, formulados con-
soante a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

§ 3º Os Municípios adequarão o plano 
diretor às disposições deste artigo, por ocasião 
de sua revisão, observados os prazos legais. 

§ 4º Os Municípios enquadrados no inciso 
VI do art. 41 desta Lei e que não tenham plano 
diretor aprovado terão o prazo de 5 (cinco) anos 
para o seu encaminhamento para aprovação 
pela Câmara Municipal.”

“Art. 42-B. Os Municípios que pretendam 
ampliar o seu perímetro urbano após a data de 
publicação desta Lei deverão elaborar projeto 
específico que contenha, no mínimo:

I – demarcação do novo perímetro ur-
bano;

II – delimitação dos trechos com restri-
ções à urbanização e dos trechos sujeitos a 
controle especial em função de ameaça de 
desastres naturais;

III – definição de diretrizes específicas e 
de áreas que serão utilizadas para infraestrutu-
ra, sistema viário, equipamentos e instalações 
públicas, urbanas e sociais; 

IV – definição de parâmetros de parce-
lamento, uso e ocupação do solo, de modo a 
promover a diversidade de usos e contribuir 
para a geração de emprego e renda;

V – a previsão de áreas para habitação 
de interesse social por meio da demarcação 
de zonas especiais de interesse social e de 
outros instrumentos de política urbana, quan-
do o uso habitacional for permitido; 
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VI – definição de diretrizes e instrumen-
tos específicos para proteção ambiental e do 
patrimônio histórico e cultural; e

VII – definição de mecanismos para ga-
rantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 
decorrentes do processo de urbanização do 
território de expansão urbana e a recuperação 
para a coletividade da valorização imobiliária 
resultante da ação do poder público.

§ 1º O projeto específico de que trata o 
caput deste artigo deverá ser instituído por 
lei municipal e atender às diretrizes do plano 
diretor, quando houver.

§ 2º Quando o plano diretor contemplar as 
exigências estabelecidas no caput, o Municí-
pio ficará dispensado da elaboração do projeto 
específico de que trata o caput deste artigo.

§ 3º A aprovação de projetos de parcela-
mento do solo no novo perímetro urbano ficará 
condicionada à existência do projeto especí-
fico e deverá obedecer às suas disposições.”

Art. 27. O art. 12 da Lei nº 6.766, de 19 de dezem-
bro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação, 
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º: 

“Art. 12.  ................................................
§ 1º O projeto aprovado deverá ser exe-

cutado no prazo constante do cronograma de 
execução, sob pena de caducidade da apro-
vação.

§ 2º Nos Municípios inseridos no cadastro 
nacional de municípios com áreas suscetíveis 
à ocorrência de deslizamentos de grande im-
pacto, inundações bruscas ou processos geo-
lógicos ou hidrológicos correlatos, a aprovação 
do projeto de que trata o caput ficará vinculada 
ao atendimento dos requisitos constantes da 
carta geotécnica de aptidão à urbanização.

§ 3º É vedada a aprovação de projeto de 
loteamento e desmembramento em áreas de 
risco definidas como não edificáveis, no plano 
diretor ou em legislação dele derivada.”(NR)

Art. 28. O art. 3º da Lei nº 8.239, de 4 de outubro 
de 1991, que regulamenta os §§ 1º e 2º do art. 143 da 
Constituição Federal, que dispõem sobre a prestação 
de Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório, 
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º e 5º:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
§ 4º O Serviço Alternativo incluirá o trei-

namento para atuação em áreas atingidas por 
desastre, em situação de emergência e estado 

de calamidade, executado de forma integrada 
com o órgão federal responsável pela implan-
tação das ações de proteção e defesa civil.

§ 5º A União articular-se-á com os Es-
tados e o Distrito Federal para a execução 
do treinamento a que se refere o § 4º deste 
artigo.”(NR)

Art. 29. O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 7º:

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................
§ 7º Os currículos do ensino fundamental 

e médio devem incluir os princípios da proteção 
e defesa civil e a educação ambiental de forma 
integrada aos conteúdos obrigatórios.”(NR)

Art. 30. Ficam revogados os arts. 1º, 2º e 17 da 
Lei 12.340, de 1º de dezembro de 2010.

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
pu-blicação, com exceção do disposto no § 2º do art. 
12 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que 
entrará em vigor após decorridos 2 (dois) anos da data 
de sua publicação oficial.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Glauber Braga, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Parlamentares que forem pela aprovação per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sras. e Srs. 

Deputados, nós temos ainda 24 minutos para o encerra-
mento desta sessão. Nós temos uma medida provisória 
que não é polêmica, a que o Relator não apresentou 
nenhuma emenda e não fez nenhuma inclusão. 

O Relator pode apresentar aqui o seu relatório, 
em 5 a 10 minutos. Não havendo discussão nem en-
caminhamento, nós poderemos votar essa medida 
provisória também. Pergunto a V.Exas., Srs. Líderes, 
se é possível nós encaminharmos dessa forma.

O SR. MARCELO CASTRO (PMDB – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sem nenhuma dú-
vida, Sr. Presidente.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco//PTB – 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vai 
entrar em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como?
O SR. NELSON MARQUEZELLI – O Bloco PSB/

PTB/PCdoB entrará em obstrução na próxima sessão. 
Em obstrução.
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O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente Marco Maia, o 
Partido Progressista concorda.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está 
confirmado que na sessão extraordinária a ser convo-
cada não haverá Código Florestal?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não. Nós 
vamos combinar agora, aqui, na sequência, logo ao 
final desta votação. Mas, pelo encaminhamento dado 
pelos Líderes, é muito provável que não virá o Códi-
go Florestal na próxima sessão. Nós vamos combinar 
quais as matérias que vamos votar aqui na próxima 
sessão por acordo entre todos os Líderes.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco//PTB – 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
eu estou falando sobre a Emenda 30-A, não a da educa-
ção, porque a essa da educação nós somos favoráveis. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 
Podemos encaminhar assim?

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 2.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 548, DE 2011 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 548, de 2011, que abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da 
Educação, no valor de R$ 460.530.000,00, 
para o fim que especifica. Pendente de pa-
recer da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

COMISSÃO MISTA: 13/11/2011
PRAZO NA CÂMARA: 27/11/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

15/12/2011 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 08/04/2012

O SR. EFRAIM FILHO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só uma 
questão de ordem. Nós estamos deliberando. Vamos 
permitir que o Relator avance. Qualquer mudança de 
posicionamento comunicaremos a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para ofere-

cer parecer, pela Comissão Mista, à Medida Provisória 
e às emendas a ela apresentadas, concedo a palavra 
ao Deputado Artur Bruno.

O SR. ARTUR BRUNO (PT – CE. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
vou pedir permissão a V.Exa. para ler apenas o voto 
do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – E a parte 
que V.Exa. entender necessário ser lida.

O SR. ARTUR BRUNO (PT – CE. Para emitir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – É claro. Vou ser sintético.

“II – VOTO DO RELATOR

O art. 2º, § 6º, da Resolução nº 1, de 
2002-CN, estabelece que compete à Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização o exame e a emissão de parecer 
à medida provisória que abra crédito extraor-
dinário, conforme art. 62 e art. 167, § 3º, da 
Constituição Federal. 

Consoante o art. 5º da citada Resolução, 
combinado com o art. 6º, §§ 1º e 2º, a Comis-
são deve emitir parecer único, manifestando-se 
sobre a matéria, em itens separados, quanto 
aos aspectos constitucionais, inclusive sobre 
os pressupostos de relevância e urgência, de 
mérito, de adequação financeira e orçamentária 
e sobre o cumprimento da exigência prevista no 
§ 1º do art. 2º, os quais se passa a examinar.

Tendo em vista que a matéria não foi 
apreciada pela Comissão Mista de Orçamento, 
no prazo específico, foi designado este Relator 
para proferir parecer em plenário desta Casa 
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização sobre esta medida pro-
visória e emendas a ela apresentadas.

II.1. Exame do aspecto constitucional 
– pressupostos de relevância e urgência:

O § 3º do art. 167 da Constituição Federal 
dispõe que “A abertura de crédito extraordinário 
somente será admitida para atender despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes 
de guerra, comoção interna ou calamidade pú-
blica, observado o disposto no art. 62”.

Por sua vez, o art. 62 estabelece que “Em 
caso de relevância e urgência, o Presidente 
da República poderá adotar medidas provisó-
rias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional”.

Entendemos que, apesar de a ação de 
capacitação de profissionais não ser, de per si, 
imprevisível, com a recente aprovação da Lei 
nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que ins-
titui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – PRONATEC, associada 
ao fato de que várias turmas de qualificação 
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profissional já foram pactuadas com Estados 
e escolas de educação profissional, fazem-se 
presentes os pressupostos de admissão da 
medida provisória em apreço.

Sem a presente MP, as turmas de início 
entre novembro de 2011 e janeiro de 2012 es-
tariam inviabilizadas, num contexto de essen-
cialidade para a manutenção do atual ritmo de 
crescimento da economia nacional.

Além disso, não há ainda outro meio 
para se operacionalizar a adição de créditos 
orçamentários fora do instrumento de medida 
provisória neste caso, já que a lei que criou 
o PRONATEC foi aprovada depois do último 
prazo para envio de projetos de lei de créditos 
orçamentários a esta Casa, conforme dispõe 
a LDO 2011 em seu art. 53, qual seja, 15 de 
outubro de 2011.

II.2. Exame da adequação financeira 
e orçamentária: 

Consoante o § 1º do art. 5º da Resolução 
nº 1, de 2002, “o exame de compatibilidade e 
adequação orçamentária e financeira das Me-
didas Provisórias abrange a análise da reper-
cussão sobre a receita ou a despesa pública da 
União e da implicação quanto ao atendimento 
das normas orçamentárias e financeiras vi-
gentes, em especial a conformidade com a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes or-
çamentárias e a lei orçamentária da União”.

Da análise da medida provisória, não 
se vislumbra contrariedade às normas orça-
mentárias e financeiras vigentes, sobretudo 
no tocante à Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964; à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101, de 2000); à sua com-
patibilidade com o Plano Plurianual 2008-2011 
(Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008), e com 
as disposições da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para 2011 (Lei nº 12.309, de 9 de agosto 
de 2010), e com a sua adequação à Lei Or-
çamentária para 2011 (Lei nº 12.381, de 9 de 
fevereiro de 2011).

No entanto, é de bom alvitre e técnica le-
gislativa incluir no inciso II do art. 2º da MP nº 
548, de 2011, que R$ 63.861.000 (...) são oriun-
dos do excesso de arrecadação da Contribui-
ção do Salário-Educação de maneira expressa.

Feito esse ajuste ao texto, constata-se 
que o crédito extraordinário atende a condições 
ideais, uma vez que conta com fontes adequa-
das, isto é, cancelamentos compensatórios e 

excesso de arrecadação, ainda que não exi-
gível em créditos extraordinários.

II.3. Verificação do cumprimento da 
exigência prevista no § 1º do art. 2º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN:

O § 1º do art. 2º da Resolução nº 01, 
do Congresso Nacional, de 2002, prevê que 
“No dia da publicação da Medida Provisória 
no Diário Oficial da União, o seu texto será 
enviado ao Congresso Nacional, acompanha-
do da respectiva Mensagem e de documento 
expondo a motivação do ato”.

A Exposição de Motivos EM nº 
00280/2011/MP, da Sra. Ministra de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, su-
pre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da 
Resolução nº 01, de 2002, acerca do envio de 
documento expondo a motivação da edição da 
medida provisória.

II.4. Exame do mérito:
Tendo em vista a relevância e a urgên-

cia explicitadas na Exposição de Motivos nº 
00280/2011/MP, aliada à necessidade de rea-
lização imediata da despesa, que poderia ficar 
comprometida se o crédito fosse submetido ao 
processo legislativo ordinário, considera-se 
imprescindível e necessária a intervenção do 
Governo Federal de imediato, tornando meri-
tória a edição da medida provisória em exame, 
suprindo assim a necessidade de formação 
profissional imperiosa para a manutenção do 
crescimento econômico brasileiro.” 

Duas emendas, Sr. Presidente, foram apresen-
tadas.

“Da análise das proposições apresen-
tadas, verifica-se que as Emendas nº 1 e 2, 
de autoria dos Deputados José Humberto, 
do PHS de Minas Gerais, e Amauri Teixeira, 
do PT da Bahia, conflitam com o dispositivo 
supramencionado, razão pela qual devem ser 
inadmitidas.”

A Emenda nº 1 não diz respeito ao assunto da 
medida provisória, e a Emenda nº 2 é inconstitucional.

“No particular da Emenda nº 1, mostra-se 
apenas inclusão de texto, sem que se caracteri-
ze alteração do disposto na medida provisória, 
além de não possuir ligação temática própria 
de um crédito adicional.

Diante do exposto, somos pela aprova-
ção da Medida Provisória nº 548, de 2011, 
na forma do substitutivo que se apresenta, 
mantendo-se os anexos como apresentados 
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pelo Poder Executivo, tendo por inadmitidas 
as Emendas nº 1 e nº 2.”

Sr. Presidente, essa medida provisória, de cré-
dito extraordinário de R$ 460 milhões, teve como ob-
jetivo viabilizar o PRONATEC no final do ano passa-
do e no início deste ano, já que quando foi enviado o 
Orçamento, no dia 15 de outubro, o PRONATEC ain-
da não tinha sido aprovado. Portanto, queremos aqui 
parabenizar o Governo por ter essa preocupação de 
viabilizar o PRONATEC no ano da sua aprovação por 
esta Casa, programa que está rendendo frutos, pois 
o objetivo desse grande programa de acesso ao en-
sino técnico e ao emprego é capacitar 8 milhões de 
pessoas, de estudantes, de trabalhadores, até o ano 
de 2014, capacitar estudantes do ensino médio com 
educação profissional, capacitar jovens nos Institutos 
Federais de Educação e capacitar trabalhadores que 
estão recebendo o seguro-desemprego e também 
aqueles que recebem o Bolsa Família, os beneficiários 
do Bolsa Família. 

É dessa forma que apresento meu parecer favo-
rável à medida provisória. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

PARECER N°     , DE 2012 – CN

Medida Provisória n° 548, de 2011, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor do 
Ministério da Educação, no valor de R$ 
460.530.000,00, para o fim que especifica”

Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Artur Bruno

I – Relatório

Nos termos do art. 62, combinado com o § 3° 
do art. 167 da Constituição Federal, o Presidente da 
República, por intermédio da Mensagem n°132, de 
2011-CN, n° 493, de 2011, na origem, submete à apre-
ciação do Congresso Nacional a Medida Provisória n° 
548, de 28 de outubro de 2011. Tal MP foi publicada 
nó Diário Oficial da União em 31 de outubro de 2001 
e “Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Educação, no valor de R$ 460.530.000, 00, para o 
fim que especifica”

A Exposição de Motivos – EM n° 0028012011/
MP,da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão. – MPOG, esclarece que o crédito extra-
ordinário aberto visa ao atendimento de ações já em 
andamento, como é o caso da ampliação de vagas e 
expansão das redes de educação profissional, e à im-

plantação de novas iniciativas, como a oferta de bol-
sas para formação de estudantes e trabalhadores e o 
financiamento da educação profissional e tecnológica, 
em decorrência de projeto de lei encaminhado para 
sanção presidencial (Lei n° 12.513, de 26-10-2011), 
que Instituiu o Programa Nacional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego – PRONATEC.

Os aspectos de urgência e relevância alegados 
pela Ministra são: a) necessidade de entrega tempes-
tiva de recursos às instituições de educação profissio-
nal e tecnológica das redes públicas estaduais e mu-
nicipais ou dos serviços nacionais de aprendizagem, 
possibilitando a distribuição de vagas, na educação 
profissional e tecnológica de forma mais equânime 
pelo território nacional; b) para maior contribuição ao 
desenvolvimento tecnológico do País, como suporte 
estratégico ao desenvolvimento social, criando opor-
tunidades de formação profissional aos trabalhadores 
e jovens estudantes brasileiros e condições favoráveis 
para sua inserção no mercado de trabalho, enfrenta-
mento de um dos maiores desafios para continuidade 
do crescimento econômico do País, que é a falta de 
mão de obra qualificada.

0 crédito extraordinário prevê despesas no mon-
tante de R$ 460,5 milhões. Os recursos necessários 
ao atendimento da despesa são oriundos de anulação 
parcial de dotações orçamentárias (R$ 396,7 milhões), 
conforme indicado no Anexo li, e recursos de outras 
fontes (R$ 63,9 milhões).

A anulação diz respeito ao cancelamento par-
cial da dotação consignada à ação “12TS Aquisição 
e Adequação do Prédio-Sede da CAPES”, que libera 
R$ 50,0 milhões de recursos não vinculados (fonte 
100), e à utilização de R$ 346,7 milhões das reservas 
de contingência constituídas, no âmbito do Ministério 
da Educação, para cobertura de riscos orçamentários, 
liberando R$ 76,7 milhões relativos a recursos vincula-
dos à manutenção e desenvolvimento do ensino (fonte 
112) e R$ 270,0 milhões referentes à contribuição do 
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salário educação, fonte vinculada à educação básica 
(fonte 113).

Quanto aos recursos de outras fontes, a EM es-
clarece que será utilizado o excesso de arrecadação 
da contribuição do salário educação. Cumpre salientar, 
no entanto, que o próprio texto da MP não é específico 
sobre essa fonte, restringindo-se o inciso II do art. 2° a 
dizer que os recursos também vêm de “outras fontes”.

À medida provisória foram apresentadas 2 (duas) 
emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O art. 2°, § 6°, da Resolução n° 1, de 2002-CN, 
estabelece que compete à Comissão Mista de Planos 
Orçamentos Públicos e Fiscalização CMO o exame e 
a  emissão de parecer à medida provisória que abra 
crédito extraordinário, conforme art. 62 e art. 167, § 3°, 
da Constituição Federal.

Consoante o art. 5° da citada Resolução, combi-
nado com o art. 6°, §§ 1° e 2°, a Comissão deve emitir 
parecer único, manifestando-se sobre a matéria, em 
Itens separados, quanto aos aspectos constitucionais, 
inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgên-
cia, de mérito, de adequação financeira e orçamentária 
e sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1° 
do art. 2°, os quais se passam a examinar.

Tendo em vista que a matéria não foi apreciada 
pela CMO, no prazo específico, foi designado este 
Relator para proferir parecer em plenário desta Casa 
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização sobre esta medida provisória e emen-
das a ela apresentadas.

II.1. Exame do aspecto constitucional – pres-
supostos de relevância o urgência:

O §3° do art. 167 da Constituição Federal dispõe 
que “A abertura de crédito extraordinário somente será 
admitida para atender despesas imprevisíveis e urgen-
tes, como as decorrentes de guerra, comoção interna 
ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62”.

Por sua vez, o art. 62 estabelece que “Em caso 
de relevância e urgência, o Presidente da República 
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, de-
vendo submetê-las de Imediato ao Congresso Nacional.

Entendemos que, apesar de a ação de capacita-
ção de profissionais não ser, de per si, imprevisível, a 
recente aprovação da Lei n° 12.513, de 26 de outubro 
de 2011, que Institui o Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), associada ao 
fato de que várias turmas de qualificação profissional 
já foram pactuadas com Estados e escolas de educa-
ção profissional, se fazem presentes os pressupostos 
de admissão da MP em apreço.

Sem o presente MP, as turmas de início entre 
novembro de 2011 a janeiro de 2012 estariam invia-
bilizadas, num contexto de essencialidade para a ma-
nutenção do atual ritmo de crescimento da economia 
nacional.

Além disso, não há ainda outro meio para se ope-
racionalizar a adição de créditos orçamentários fora do 
Instrumento de Medida Provisória neste caso, já que 
a lei de criou o (Pronatec) ter sido aprovada depois do 
último prazo para envio de Projetos de lei de crédito 
orçamentários a esta casa, conforme dispõe a LDO 
2011 em seu art. 53, qual seja, 15 de outubro de 2011.

II.2. Exame da adequação financeira e orça-
mentária

Consoante o.§ 1° do art: 5° da Resolução n° 01, 
de 2002, “o exame de compatibilidade e adequação 
orçamentária e financeira das Medidas Provisórias 
abrange a análise da repercussão sobre a receita ou 
a despesa pública da Unido e da implicação quanto 
ao atendimento das normas orçamentárias e financei-
ras vigentes, em especial a conformidade com a Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a lei do 
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a 
lei orçamentária da União”.

Da análise da medida provisória, não se vislumbra 
contrariedade às normas orçamentárias e financeiras 
vigentes, sobretudo no tocante à Lei nº 4.320, de 17 
de março de 1964; à Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar n° 101, de 04.05.2000); à sua com-
patibilidade com o Plano Plurianual 2008–2011 (Lei n° 
11.653, de 07.4.2008) e com as disposições da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2011 (Lei n° 12.309, de 
9.8.2010); e com sua adequação à Lei Orçamentária 
para 2011 (Lei n°12.381, de 9.2.2011).

No entanto, é de bom alvitre e técnica legislati-
va incluir no inciso II do art. 2° da MP 548/2011 que 
R$ 63.861.000 (sessenta e três milhões, oitocentos e 
sessenta e um mil reais) são oriundos do excesso de 
arrecadação da Contribuição do Salário Educação de 
maneira expressa.

Feito esse ajuste ao texto, constata-se que o cré-
dito extraordinário atende a condições Ideais, uma vez 
que conta com fontes adequadas, Isto é, cancelamen-
tos compensatórios e excesso de arrecadação, ainda 
que não exigível em créditos extraordinários.

II.3. Verificação do cumprimento da exigên-
cia prevista no § 1° do art. 2° da Resolução n° 1, 
de 2002-CN.

O § 1° do art. 2º da Resolução n° 01-CN de 2002, 
prevê que “No dia da publicação da Medida Provisória 
no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado ao 
Congresso Nacional, acompanhado da respectiva Men-
sagem e de documento expondo a motivação do ato”.
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A Exposição de Motivos EM n° 00280/2011/MP, 
da Sra. Ministra de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, supre a exigência prevista no § 1° 
do art. 2° da Resolução n° 1, de 2002-CN acerca do 
envio de documento expondo a motivação da edição 
da medida provisória.

II. 4. Exame do mérito
Tendo em vista a relevância e a urgência na EM 

nº 00280/2011/MP, aliada à necessidade de realização 
imediata da despesa, que poderia ficar comprometida 
se o crédito fosse submetido ao processo legislativo 
ordinário, considera-se imprescindível e necessária a 
intervenção do Governo Federal de imediato, tornando 
meritória a edição da medida provisória em exame, su-
prindo assim a necessidade de formação profissional 
imperiosa para a manutenção do crescimento econô-
mico brasileiro.

II.5. Análise das Emendas
Foram apresentadas, no prazo regimental, 2 

(duas) emendas a este crédito extraordinário.
O art. 111 da Resolução nº 1, de 2006 – CN, que 

dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se 
refere o § 1º do art. 166 da Constituição, bem como 
sobre a tramitação das matérias de sua competência, 
estabelece que “Somente serão admitidas emendas que 
tenham como finalidade modificar o texto da medida pro-
visória ou suprimir dotação, total ou parcialmente”. (g.n.)

Da análise das proposições apresentadas, veri-
fica-se que as Emendas nos 1 e 2, de autoria dos De-
putados José Humberto, PHS/MG, e Amauri Teixeira, 
PT/BA, conflitam com o dispositivo supramencionado, 
razão pela qual devem ser inadmitidas.

No particular da Emenda nº 1, mostra-se apenas 
inclusão de texto, sem que se caracterize alteração do 
disposto na MP, além de não possuir ligação temática 
própria de um crédito adicional.

Diante do exposto, somos pela aprovação da 
medida provisória nº 548, de 2011, na forma do subs-
titutivo que se apresenta, mantendo-se os anexos 
como apresentados pelo Poder Executivo, tendo por 
inadmitidas as Emendas de nos 1 e 2.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2011. –  
Deputado Artur Burno, Relator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº     , DE     DE          DE 2012

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério da Educação, no valor de 
R$460.530.000,00 para o fim que específica. 

A Presidenta da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, 
§ 3º, da Constituição, adota a seguinte medida provi-
sória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, 
em favor do Ministério da Educação, no valor de 
R$460.530.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões, 
quinhentos e trinta mil reais), para atender à progra-
mação constante do Anexo I a esta medida provisória.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – anulação parcial de dotações orçamentárias, 
conforme indicado no Anexo II a esta Medida Provisória; e

II – recursos provenientes de excesso de arreca-
dação da Contribuição do Salário-Educação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Deputado Artur Bruno, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há ora-

dores inscritos para discutir a matéria. Então, declaro 
encerrada a discussão.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o parecer do Relator na parte em que manifesta opi-
nião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e de adequa-
ção financeira e orçamentária, nos termos do art. 8º 
da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Parlamentares que forem pela aprovação per-
maneçam como se encontram.

O SR. CESAR COLNAGO – Quero orientar, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A ideia era 
de que não fizéssemos...

O SR. CESAR COLNAGO – Eu quero orientar, Sr. 
Presidente, quanto à admissibilidade. Quanto ao mé-
rito, não temos nenhuma questão sobre essa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, como 
vota o PSDB? 

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB só quer re-
gistrar, Sr. Presidente, que a Constituição Federal es-
tabelece que crédito extraordinário será admitido para 
atender despesas imprevisíveis e urgentes, decorren-
tes de guerra, comoção interna e calamidade pública. 
No ano passado foi encaminhado para cá o projeto do 
PRONATEC. Portanto, quando foi encaminhado, não 
se previa a abertura de crédito para o PRONATEC, e 
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agora nós estamos fazendo por medida provisória o que 
não era imprevisível, era previsível e poderia ter sido 
encaminhado, e não na forma de medida provisória. 

Acho que não cabe, do ponto de vista da admis-
sibilidade, esta situação, isso ser feito por um medida 
extraordinária, excepcional, sem que se haja o requisito 
constitucional da imprevisibilidade. Por isso, somos a 
favor no mérito, trata-se de uma questão importante 
para a educação, mas nesse aspecto o Governo... 

(O microfone é desligado.) 

O SR. CESAR COLNAGO – ...para concluir, 
Presidente, agora utiliza-se dessa questão da medida 
provisória, banalizando-a. Muito obrigado.

O SR. EFRAIM FILHO (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de forma 
muito rápida, dentro do prazo regimental, com o co-
nhecimento de causa e a autoridade de quem foi Re-
lator Setorial do Orçamento referente ao Ministério do 
Trabalho para o ano de 2012, o aporte de recursos foi 
robusto, inclusive da minha lavra, aumentando os re-
cursos para a qualificação profissional e reconhecendo 
o valor da proposta. Agora fica transparente a falta de 
planejamento, porque não há imprevisibilidade. 

Portanto, é bom que o Governo, com os recursos 
que eu sei que existem, porque fui o Relator Setorial 
do Orçamento, não venha agora, em 2012, pedir a esta 
Casa complementação de recursos no final do ano.

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vota “não” à admissibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Votam “não” 
o PSDB e “não” o Democratas.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 

Deputados que aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à votação do mérito da matéria.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria ape-
nas de observar, na nossa orientação, que em se tratan-
do de recursos para a educação, ciência e tecnologia, 
desenvolvimento da educação profissional, mais de R$ 
460 milhões são sempre bem-vindos. Por isso nós vamos 
insistir no Plano Nacional de Educação em 10% do PIB 
para essa área fundamental para o progresso do País.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
a opinião pelo não atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e adequa-
ção financeira e orçamentária, nos termos do art. 8º 
da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à votação do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

o projeto de lei de conversão oferecido pelo Relator 
da Comissão Mista.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 5 DE 2012

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério da Educação, no valor de R$ 
460.530.000,00, para o fim que especifica. 

A Presidenta da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, 
§ 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provi-
sória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em 
favor do Ministério da Educação, no valor de R$ 
460.530.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões e 
quinhentos e trinta mil reais), para atender à progra-
mação constante do Anexo I desta Lei. 

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – anulação parcial de dotações orçamentárias, 
conforme indicado no Anexo II desta Lei; e

II – recursos provenientes de excesso de arre-
cadação da contribuição social do Salário-Educação. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Deputado Artur Bruno, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 

Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO. 
ESTÁ APROVADA A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

548, DE 2001, NA FORMA DO PROJETO DE LEI DE 
CONVERSÃO APRESENTADO.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a 
mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 548-A, DE 2011

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 5 DE 2012

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério da Educação, no valor de R$ 
460.530.000,00 (quatrocentos e sessenta 
milhões e quinhentos e trinta mil reais), 
para o fim que especifica. 
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em 

favor do Ministério da Educação, no valor de R$ 
460.530.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões e 
quinhentos e trinta mil reais), para atender à progra-
mação constante do Anexo I desta Lei. 

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – anulação parcial de dotações orçamentárias, 
conforme indicado no Anexo II desta Lei; e

II – recursos provenientes de excesso de arre-
cadação da contribuição social do Salário-Educação. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Artur Bruno, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluído o pro-

cessado.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Agradeço 

aos Srs. Líderes a compreensão para que nós pudés-
semos votar mais essa medida provisória, a Medida 
Provisória nº 548/2012. 

Bom, com isso, está encerrada a Ordem do Dia.
O SR. EFRAIM FILHO – Essa é uma postura, 

Sr. Presidente, que tem sido constante da parte dos 
Democratas no trato com V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para a 
sessão extraordinária, nós havíamos fechado no final 
do ano passado um acordo, um entendimento para a 
votação do Código Florestal, com o retorno do Código 
Florestal do Senado, no dia de hoje. Eu encaminhei, na 
pré-agenda para a sessão extraordinária, a proposta 
de votação do Código Florestal no dia de hoje, mas 
eu fui procurado durante o dia por vários Líderes, fui 
procurado pelo Relator do Código Florestal, o Depu-
tado Paulo Piau, pedindo que houvesse uma semana 
de prazo, de hoje para a próxima terça-feira, para que 
houvesse tempo, houvesse mais condições para dis-
cutirmos as alterações feitas no Senado e chegarmos 
a um entendimento.

A opinião deste Presidente é de que nós já de-
veríamos fazer a releitura do relatório hoje, e se não 
houvesse acordo nós teríamos um prazo, então, para 
fazer o debate e a discussão. Mas sou sensível aos 
pedidos que foram formulados durante o dia, e quero 
ouvir V.Exas., Srs. Líderes, quanto a se é essa de fato 
a proposição que nós deveremos encaminhar. 

Além disso, eu propus para a pauta de hoje ainda 
a reabertura da discussão em turno único – pedido que 
foi feito aqui pelas nossas colegas mulheres – do Pro-
jeto de Lei 4.857-B, de 2009. Nós estamos na semana 
das mulheres, quando se comemora, no dia 8, o Dia 
Internacional da Mulher. Portanto, é praxe que se votem 
matérias e temas relacionados às nossas mulheres. 

Como a pauta está trancada por medidas pro-
visórias, nós só podemos votar as matérias que não 
podem ser reguladas por medidas provisórias, PECs 
ou projetos de resolução da Mesa Diretora da Câ-
mara dos Deputados. Então, eu propus o Projeto de 
Lei nº 4.857-B, que, pelo conteúdo, pode ser votado 
em sessão extraordinária. Pode ser votada também a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 515, de 2010, 
que amplia a licença-maternidade para 180 dias, uma 
questão que já vem sendo praticada no País há mais 
tempo. E nós temos também a possibilidade de votar 

ainda hoje, em segundo turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 445-B, de 2009, referente à Defensoria 
Pública do Distrito Federal, que já votamos em primeiro 
turno no fim do ano passado. Então, quero consultar 
os Srs. Líderes, porque nesta sessão extraordinária 
nossa intenção é votar as matérias para cuja votação 
tenhamos acordo, se não acordo de... 

O SR. SARNEY FILHO – Mérito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – ...mérito, 

acordo para a sua votação.
É óbvio que nós temos ainda o dia de amanhã, 

quando poderemos votar matérias de interesse das 
mulheres. Então, podemos acumular, de hoje até ama-
nhã, a votação dessas matérias.

Vou ouvir os Líderes. Ouço o Deputado Moreira 
Mendes. Peço que os Líderes sejam objetivos, porque 
nós temos pouco tempo até o fim desta sessão.

Concedo a palavra ao Deputado Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PSD – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falo 
aqui em nome da Liderança do PSD e, é lógico, como 
Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. 
Há uma expectativa do Brasil todo pela votação do 
Código Florestal. Entendo a aflição do Relator, o De-
putado Paulo Piau, que já conversou conosco, mas na 
verdade nós estamos jogando um balde de água fria 
em todo o Brasil, no que diz respeito a essa questão.

Eu quero apenas o compromisso de V.Exa. e dos 
Líderes aqui presentes de que nós votemos sem mais 
postergação na semana que vem o Código Florestal, 
como havia sido programado previamente, na terça-
-feira e na quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. MOREIRA MENDES – É o registro e o 

pedido que quero aqui deixar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputa-

do Paulo Piau, Relator do Código Florestal, tinha pe-
dido a palavra por 1 minuto. Pode ser que ele resolva 
a questão.

 O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, levanto 
só uma questão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV – MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
uma pergunta, para esclarecimento pela Mesa: ontem 
nós apresentamos uma questão de ordem, e achamos 
pertinente que ela seja resolvida pela Mesa como pré-
-requisito para nós podermos discutir.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu vou en-
caminhar-lhe por escrito a decisão deste Presidente, 
mas já lhe antecipo que indefiro a questão de ordem 
proferida por V.Exa., até porque essa matéria tem teor 
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penal. É um Código. É um Código que nós estamos vo-
tando, e, portanto, ser votado em sessão extraordinária.

O SR. SARNEY FILHO – É uma prerrogativa 
de V.Exa. que nós respeitamos. Não vamos recorrer 
dessa decisão. No entanto, decorrente dessa deci-
são, vamos apresentar outras questões de ordem que 
achamos pertinentes, já que, segundo eu entendi, Sr. 
Presidente, trata-se da mesma votação da Câmara. É 
isso, Sr. Presidente?

O SR. MOREIRA MENDES (PSD – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – É que não há acordo.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco//PTB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, ficou acordado para amanhã, às 14 horas, o 
Código Florestal.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O projeto 
da Câmara trazia matéria penal. Mesmo o Senado 
tendo alterado, e não havendo no projeto que veio do 
Senado... e no do Senado também há, estou sendo 
informado agora, aqui. Portanto, está superada essa 
questão de ordem levantada por V.Exa.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos 
ouvir a opinião dos Líderes.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco//PTB – 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PTB está disposto a votar em segundo turno 
a PEC da Defensoria Pública, da Comissão de que eu 
fui o Presidente e a Deputada Erika Kokay Relatora. 
Há acordo para aprová-la em segundo turno unanime-
mente nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem a pa-

lavra o Deputado Paulo Piau, Relator do Código Flo-
restal. Depois vamos ouvir os Líderes.

O SR. CHICO ALENCAR – Primeiro os Líderes, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Peço ao 
Deputado Paulo Piau que seja o mais rápido possível, 
porque precisamos encerrar a sessão.

O SR. PAULO PIAU (PMDB – MG. Sem revisão 
do orador.) – Perfeitamente. Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, sendo bastante objetivo, quero jus-
tificar perante a Câmara dos Deputados o pedido de 
prorrogação do prazo por uma semana para nós apre-
sentarmos o relatório do Código Florestal. Nós temos 
várias reuniões marcadas com Lideranças, e também 
estamos recebendo algumas contribuições externas 
para aprimoramento do texto. 

O projeto, tão discutido por esta Casa, aprimora-
do pelo Senado, volta à Câmara como Casa revisora, 
mas quanto a alguns de seus pontos, poucos pontos, 

ainda há divergências, e acho que podemos trabalhar 
para diminuir essa tensão sobre o Código Florestal. 

Portanto, eu, como Relator, peço a V.Exa. que 
votemos na próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Bom, an-
tes de passar a palavra aos Líderes, como o Relator 
fez o pedido de que a matéria não seja votada nesta 
semana, mas na próxima, entendo que cabe a nós 
conceder ao Relator esse prazo.

O SR. EDMAR ARRUDA – Com o compromisso...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com o com-

promisso de votarmos a matéria na próxima terça-feira.
O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV – MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Dê 1 mês ao Relator, 
Sr. Presidente, 1 mês ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com rela-
ção às outras três matérias...

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
foi anunciada a ementa do primeiro projeto de lei. Eu 
gostaria de saber. V.Exa. citou...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O primeiro 
é o do Código Florestal; o segundo que estava previsto 
já foi retirado de pauta...

O SR. CHICO ALENCAR – Agora, queremos 
o relatório a tempo de começar a discussão, não em 
cima da hora.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É claro. O 
segundo é o Projeto de Lei nº 4.857/09, do Deputado 
Valtenir Pereira, que já foi discutido aqui nesta Casa, 
que trata sobre mecanismo para coibir e prevenir a 
discriminação contra a mulher nos locais de trabalho. 
Há acordo nessa matéria?

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco//PTB – 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Não, não 
há acordo, Sr. Presidente.

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
entende que a matéria tem méritos, mas evidentemente 
há no projeto questões com que não concordamos, e 
queremos discutir melhor. 

Quanto às outras duas matérias, não há nenhum 
problema.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O.k. Não 
há acordo nessa matéria.

Quanto ao segundo turno da proposta de emenda 
à Constituição relativa à Defensoria Pública, há enten-
dimento para votar?

O SR. MOREIRA MENDES (PSD – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Há entendimento, Sr. 
Presidente, do PSD, sim.
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O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco//PTB – 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quanto à 
Defensoria pública sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O.k. E últi-
ma proposta é a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 515, de 2010, relativa à licença-maternidade.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Não, de jeito 
nenhum. Não há acordo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O.k. Eu que-
ro só dizer a V.Exas. que nós vamos convocar então 
uma sessão extraordinária para votarmos em segun-
do turno a PEC da Defensoria Pública, mas quanto a 
essas duas matérias aqui eu vou dar a V.Exas. prazo 
até amanhã para fazerem as negociações, em relação 
a essas duas matérias que tratam das mulheres, para 
que nós possamos votá-las no dia de amanhã – as que 
tratam das mulheres, de temas das mulheres.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco//PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
proponho que na votação PEC da Defensoria Pública 
seja mantido o painel e nós votemos sem encaminha-
mento. Depois de aberto o painel, quem quiser falar 
poderá fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O.k.
 O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Sr. Presiden-

te, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
V.Exa. abriu a discussão no plenário, eu quero só fazer 
uma proposta. Eu acho importante nós votarmos uma 
lei para homenagear as mulheres. É fundamental. Mas 
em vez de restringir a apenas 2 itens, V.Exa. poderia 
abrir para os Líderes a possibilidade de até amanhã, 
com a anuência das mulheres, os Líderes fazerem uma 
proposta para V.Exa., porque pode haver assuntos 
com os quais alguns concordem mas que não deem 
maioria para votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 
Eu acato a proposta de V.Exa. e peço aos Líderes que, 
sob a coordenação do Deputado Cândido Vaccarezza, 
construam um acordo sobre propostas que dialoguem 
com os interesses das mulheres para serem votadas 
no dia de amanhã.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Já venceu o 
horário, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Esgotado 
o tempo regimental, vou encerrar os trabalhos.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À 
MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB – SP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o recente leilão de concessão de alguns 

dos mais importantes aeroportos brasileiros reacen-
deu no País o antigo debate sobre os benefícios e as 
ameaças da privatização.

Essa discussão remonta ainda à década de 90, 
quando o Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, mesmo diante da ferrenha oposição do PT, 
tomou a corajosa decisão de transferir para a inicia-
tiva privada o controle de empresas estatais que se 
encontravam num estado de mais absoluta insolvência.

Na oportunidade, superando todas as adversi-
dades políticas, o Governo brasileiro empreendeu um 
dos mais bem-sucedidos programas de privatização 
já implementados no mundo e que teve no setor de 
telecomunicações a sua expressão mais emblemática.

O processo de desestatização do Sistema TELE-
BRAS rendeu aos cofres públicos recursos da ordem 
de 22 bilhões de reais, que foram fundamentais para 
a consolidação da estabilidade econômica conquista-
da pelo Plano Real.

Sob o prisma social, o efeito da privatização foi 
ainda mais impactante. O prazo de instalação de uma 
linha telefônica, que, não raro, era de mais de 1 ano, 
passou a contar-se em dias, e a um custo muito infe-
rior aos valores até então praticados. Não por acaso, 
de 1998 a 2002, o número de linhas de telefonia fixa 
instaladas no País saltou de apenas 22 milhões para 
49 milhões de acessos – um acréscimo de mais de 
120% em apenas 4 anos.

Na esfera institucional, as reformas no setor fo-
ram construídas em torno de um órgão regulador forte, 
responsável pelo estabelecimento de um ambiente de 
negócios propício à atração de investimentos privados. 
Estavam lançadas, assim, as sementes para a univer-
salização dos serviços e o desenvolvimento sustentado 
do segmento das telecomunicações.

No entanto, Srs. Parlamentares, passados pouco 
mais de 13 anos da privatização dos serviços de te-
lefonia, o que se viu nos governos que se sucederam 
a partir de 2002 foi uma completa desvirtuação dos 
princípios legados do modelo instituído em 1997. De 
acordo com informações veiculadas pelo Ministério da 
Justiça, das seis empresas brasileiras mais reclamadas 
junto aos órgãos de defesa do consumidor em 2011, 
quatro pertencem ao ramo de telefonia. 

No que diz respeito às tarifas, a situação é ainda 
mais dramática. Segundo relatório divulgado em 2009 
pela União Internacional das Telecomunicações sobre 
os preços cobrados pelo serviço de banda larga, o Bra-
sil encontra-se posicionado no 77º lugar, de um total 
de 150 países pesquisados. Além disso, as taxas de 
velocidade média de acesso à Internet no Brasil es-
tão entre as mais baixas das nações emergentes. Em 
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resumo, a nossa banda larga é lenta, cara, de baixa 
qualidade e inacessível à maioria da população.

E tudo isso vem ocorrendo, nobres Parlamenta-
res, diante do olhar complacente daquela que deve-
ria ser a defensora mais intransigente dos interesses 
dos usuários – a ANATEL. De uma agência dinâmica 
e inovadora, em poucos anos a ANATEL se transfor-
mou em uma autarquia burocrática e dominada pela 
leniência, pelo descaso e pelo imobilismo, incapaz de 
atender às reais demandas para as quais foi criada.

Medidas essenciais para garantir a modicidade 
tarifária e a continuidade dos serviços, como a imple-
mentação do modelo de custos e a auditoria sobre os 
bens reversíveis das concessionárias, têm sido siste-
maticamente adiadas pela Agência.

Pelo contrário, a ANATEL vem se notabilizando 
pela cumplicidade com o aumento irresponsável da 
concentração econômica no setor de telecomunica-
ções. Em 2008, a Agência concedeu, praticamente 
sem exigências de contrapartidas, a anuência para 
a polêmica e nebulosa fusão entre a Oi e a Brasil Te-
lecom, medida que até hoje em nada contribuiu para 
melhorar a qualidade dos serviços.

A submissão da ANATEL às operadoras chegou 
ao seu limite em fevereiro deste ano, quando a Agên-
cia, por pressão das empresas, prestou-se ao absurdo 
de propor a revisão do regulamento da qualidade dos 
serviços de banda larga, que ela própria havia apro-
vado apenas 3 meses antes.

Essa discussão sobre as responsabilidades das 
agências reguladoras adquire especial relevância nes-
te momento em que o Governo do PT finalmente se 
rende aos méritos da privatização e inicia, ainda que 
tardiamente, a transferência da administração dos 
principais aeroportos brasileiros à iniciativa privada.

No entanto, considerando o fracasso da recen-
te atuação da ANATEL, o que merece ser alçado ao 
centro desse debate não é a privatização em si, mas 
a qualidade da regulação que se faz sobre os servi-
ços privatizados.

Por isso, aproveito esta oportunidade para lançar 
um alerta. A desastrosa experiência da ANATEL deman-
da dos Parlamentares desta Casa uma postura crítica 
e vigilante sobre os rumos da supervisão regulatória 
dos serviços recém-privatizados. Do contrário, infeliz-
mente veremos repetir-se no setor aeroviário os mes-
mos erros e omissões cometidos na área de telefonia.

Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, cerca de 10,6 milhões famílias be-
neficiárias do programa Bolsa Família em todo o País 
estão recebendo equipes de saúde do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e prestando 
informações sobre o cartão de vacinação, o crescimento 
e o desenvolvimento das crianças menores de 7 anos. 
Se estiverem grávidas ou amamentando, as mulheres 
na faixa de 14 a 44 anos deverão fazer o pré-natal e o 
acompanhamento de sua saúde e do bebê. 

A mobilização começou neste mês de fevereiro 
e conta com o trabalho de 260 mil profissionais das 
equipes de saúde, que irão registrar as informações 
das famílias. Faz parte das contrapartidas do programa.

O Ministério do Desenvolvimento Social reco-
menda às gestantes de famílias beneficiárias a procu-
rarem, o quanto antes, as unidades básicas de saúde, 
para agilizar a avaliação e, se for o caso, receberem o 
benefício variável destinado à gravidez e às nutrizes. 

Para que haja o comprometimento das benefici-
árias em colaborar para o resgate da sua cidadania, 
as condicionalidades do programa estabelecem que 
cada família receba a visita de um técnico de saúde 
duas vezes por ano. Na área da educação, crianças 
e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar matri-
culados e manter frequência escolar mensal mínima 
de 85% da carga horária. Os estudantes de 16 e 17 
anos devem frequentar pelos menos 75% das aulas. 

A atualização cadastral do programa Bolsa Família 
deve ser feita até 29 de março. O prazo inicial foi pror-
rogado devido à adoção de novo sistema de senhas, o 
que tornou indisponível durante duas semanas neste 
mês de fevereiro o Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal. A atualização periódica 
do cadastro é um dos principais mecanismos de con-
trole do Bolsa Família, considerado o maior de trans-
ferência de renda para populações pobres em todo o 
mundo. Como parte das políticas públicas de inclusão 
social, as projeções indicam a ampliação do programa 
para 13,3 milhões de famílias no próximo ano e para 
17 milhões de famílias em 2015.

Com 10,6 milhões a 17 milhões de famílias be-
neficiárias, o programa Bolsa Família representaria um 
dispêndio de 0,3% a 0,4% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do País. Estas cifras ilustram o elevado alcance 
social do programa, com distribuição de renda, pro-
moção da cidadania e remissão das desigualdades 
interpessoais. 

Programa de inclusão social da maior dimensão 
a médio e longo prazo, o Brasil sem Miséria cumpre 
mais uma etapa e alcança 6.600 famílias assentadas 
pela reforma agrária. A partir de agora essas famílias 
dispõem de acesso a assistência técnica individuali-
zada e contínua, crédito e sementes de boa qualidade 
genética. Estão sendo contemplados inicialmente os 
agricultores de sete Estados, a saber, Piauí, Ceará, 
Bahia, Pará, Acre, Minas Gerais e Rondônia. Os de-



Março de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 07 05479 

mais Estados do Nordeste estão na pauta para serem 
atendidos. 

A prioridade do Plano Brasil sem Miséria no meio 
rural, onde se encontram 47% dos 16 milhões de pes-
soas em extrema pobreza, é aumentar a produção do 
agricultor, mediante acompanhamento técnico, trei-
namento, oferta de insumos e água. Os agricultores 
familiares mais pobres terão acompanhamento continu-
ado e individualizado feito por equipe do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. Cada grupo de mil famílias 
receberá a assistência de um técnico de nível superior 
e de técnicos de nível médio. Uma parceria de univer-
sidades estaduais com a EMBRAPA irá possibilitar a 
introdução de tecnologias apropriadas e o aumento 
da produção e da produtividade por cada família de 
pessoas assentadas da reforma agrária.

A interiorização da prosperidade e a redenção da 
pobreza extrema é o que almejamos para este Brasil, 
e é o que vem sendo construído. 

Muito obrigado.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, uso desta tribuna mais uma vez com 
a alegria de estar, neste Parlamento, representando 
um povo que classifico como o mais feliz do mundo, 
que é o povo de Deus. Inicio dessa forma, pois nos-
sas posições em favor da família e do bem-estar da 
sociedade vêm incomodando algumas pessoas, mas 
quando analisamos o perfil e o histórico de vida des-
sas pessoas mais e mais nos compenetramos de que 
estamos no caminho certo. 

Por estes dias foi noticiado que o Sr. José Dirceu, 
ex-Deputado, ex-Ministro, todo-poderoso, do primeiro 
Governo do PT, alijado da vida política por envolvimen-
to em graves casos de corrupção, teceu comentário 
sobre a atuação dos evangélicos na política de nosso 
País, principalmente quanto a aborto e leis pró-homos-
sexuais. Dentre as várias declarações desse senhor 
em seu blog, destacamos o fato de se ter referido a 
setores evangélicos como violentos e chantagistas.

O Sr. José Dirceu, um homem em cuja biografia 
consta que passou anos na clandestinidade, ao per-
ceber as mudanças políticas e o momento de rede-
mocratização – que chegou graças àqueles que real-
mente se arriscaram, o que não foi o seu caso – saiu 
comodamente da clandestinidade sem antes abando-
nar mulher e filho. Esse é o perfil do homem treinado 
em Cuba, especialista no marxismo ateísta, em que a 
máxima é: o fim justifica os meios.

Lembro também que um Ministro do Supremo o 
denominou de chefe de quadrilha. 

E também, quem não se recorda de quando o 
Deputado e Presidente do PTB Roberto Jefferson se 

dirigiu ao ainda Ministro com a celebre frase: “Sai fora, 
Zé!”, alijando-o do Governo? 

Esse homem foi moralmente sepultado, e tal qual 
um zumbi teima em sair de sua sepultura justamen-
te para atacar a nós evangélicos, que continuaremos 
a lutar cada vez mais para que o povo brasileiro não 
venha a se contaminar com tão nefastas doutrinas, 
que jazem moribundas, justamente nos países onde 
foram criadas. 

Peço ao Sr. José Dirceu que faça uma reflexão e 
rogue a Deus que ilumine seu caminho. Arrependen-
do-se, poderá ainda em tempo mudar sua biografia.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o Brasil vem batendo sucessivos recordes 
em sua aviação civil, seja no número de passageiros 
transportados, seja no aumento constante da quantida-
de de voos e empresas que buscam operar em nosso 
território. Este aumento no tráfego aéreo não recebeu a 
devida atenção. Mas agora isto começa a ser reparado.

Foi com certo alívio que recebemos a notícia de 
que a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportu-
ária – INFRAERO publicou o edital para a contratação 
de empresa para elaboração dos projetos básicos de 
engenharia e serviços e estudos preliminares de mo-
dernização das torres de controle e de aproximação 
de 29 aeroportos. 

A modernização das torres de controle de respon-
sabilidade da INFRAERO incluirá o Sistema Integrado 
de Gerenciamento e Controle, que integrará eletroni-
camente os auxílios e sistemas de apoio à navegação 
aérea das torres, sistemas de vigilância, meteorologia, 
informação, energia e auxílios luminosos e de rádio. 

O aparato será compatível com as novas tecnolo-
gias de controle para atender à crescente demanda dos 
aeroportos da INFRAERO. A abertura da concorrência 
está prevista para o dia 30 de março próximo, no Au-
ditório da Superintendência de Licitações e Compras 
da INFRAERO, na sede da empresa, aqui em Brasília.

Serão contempladas as torres dos seguintes 
aeroportos no Estado de São Paulo: Guarulhos, Con-
gonhas, Viracopos, Campo de Marte, Ribeirão Preto, 
Presidente Prudente e Bauru. No Estado do Rio de 
Janeiro receberão melhorias os aeroportos Santos Du-
mont, Jacarepaguá e Macaé. Em Minas Gerais serão 
contemplados os aeroportos Pampulha, Carlos Prates, 
Uberlândia e Uberaba.

Também outros Estados receberão melhorias 
advindas deste edital. Teremos novas estruturas nos 
aeroportos de Vitória, Goiânia, Palmas, Joinville e Na-
vegantes, Londrina. No Pará teremos investimentos em 
Belém, no aeroporto Brigadeiro Protásio, e em San-
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tarém e Marabá. Os outros aeroportos contemplados 
serão os de Macapá, Teresina, João Pessoa, Aracaju, 
Maceió e Ilhéus.

Após a emissão da ordem de serviço, o prazo para 
conclusão dos trabalhos é de 270 dias. O valor total dos 
projetos está orçado em R$ 2,9 milhões. A integração 
possibilitará aos operadores de tráfego aéreo melhor 
visão do espaço aéreo, garantindo ainda mais segu-
rança aos passageiros e usuários desses aeroportos.

Esperamos que estes sejam os primeiros de uma 
série de novos investimentos que passam, forçosa-
mente, pela conclusão de vários terminais hoje aban-
donados. Entre eles, devo tristemente destacar o de 
Goiânia. As obras foram paralisadas há mais de 4 anos 
e a população goiana espera ansiosamente pelo fim 
dos trabalhos para que nossa bela capital finalmente 
ganhe um terminal condizente com sua importância 
no contexto nacional.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo a tribuna hoje para parabenizar, 
com muita satisfação, o Senador Marcelo Crivella, que 
assumiu, nesta sexta-feira, o cargo de Ministro da Pesca 
e Aquicultura, no Governo da Presidenta Dilma Rousseff.

Tenho certeza de que o Ministro Crivella irá, com 
sua reconhecida capacidade de gestão e trabalho, 
dedicar-se a resolver os problemas que os trabalha-
dores da área enfrentam em seu dia a dia e aumentar 
a oferta de pescados em nosso País. O Brasil produz 
atualmente 1,2 milhão de toneladas de peixe por ano.

Incentivar e apoiar os pescadores artesanais 
certamente deverá ser uma das metas do novo Minis-
tro, não apenas porque é uma das recomendações da 
Presidenta, mas pela sua enorme sensibilidade. 

Como bem lembrou o Ministro em sua posse, 
a falta de mão de obra qualificada também impede o 
crescimento do setor. Faltam engenheiros de pesca. 
Existem pouco mais de mil profissionais em todo o 
País, o que, para o Ministro – e concordamos com ele 
–, restringe o desenvolvimento.

É preciso incentivar também a formação desses 
profissionais nas universidades, apostando em um fu-
turo promissor que a pesca pode trazer para o Brasil.

Apesar de ser um alimento saudável, o pescado 
ainda é um produto caro e pouco consumido no Brasil. O 
brasileiro come apenas 9 quilos de peixe por ano, enquan-
to Organização Mundial da Saúde recomenda 12 quilos.

O peixe é rico em ferro, proteína e ômega 3, im-
portante gordura que, segundo os nutricionistas, ajuda 
a evitar doenças inflamatórias, como doenças cardio-
vasculares, diabetes, artrites reumatoides e câncer. 

Os desafios do Ministro são grandes, mas com 
o apoio de todos nós que fazemos esta Casa, irá que-
brar as barreiras que impedem o crescimento deste 
importante setor comercial.

O Brasil possui 8,5 mil quilômetros de litoral. Mas, 
apesar disso, a produção de pescado tem permanecido 
estável desde o ano de 2003. Precisamos mudar isso, 
e acredito mesmo que o Ministro Crivella irá ser muito 
bem-sucedido nessa nova empreitada.

Era o que eu tinha a dizer.
Que Deus abençoe o Brasil! 
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco//PTB – 

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o número de profissionais com 
títulos de pós-graduação cresceu cerca de 100% no 
Brasil nos últimos dez anos. Em 2002 o País contava 
com 23,4 mil mestres e 6,8 mil doutores. Neste ano 
devem formar-se 41,3 mil mestres e 13,3 mil doutores.

Esse crescimento pode ser atribuído ao estímulo 
à pós-graduação em todas as áreas do conhecimento, 
com o aumento na oferta de bolsas de estudos. Entre 
os programas de estímulo está o Ciência sem Fron-
teiras, implementado pelos Ministérios da Educação 
e da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Criado para incentivar o desenvolvimento da ci-
ência e da tecnologia no Brasil, o programa promove 
o intercâmbio de estudantes de graduação e de pós-
-graduação e a mobilidade internacional de estudantes 
e pesquisadores. O Ciência sem Fronteiras prevê a 
oferta de aproximadamente 75 mil bolsas em 4 anos, 
nas modalidades graduação-sanduíche, educação 
profissional e tecnológica e pós-graduação (doutorado-
-sanduíche, doutorado pleno e pós-doutorado). 

Um dos países com intercâmbio consolidado é a 
Alemanha. Já foi firmado plano de trabalho para estreitar 
a parceria, a partir da concessão de bolsas a brasileiros, 
desde graduação-sanduíche até o pós-doutorado, para 
estudos e pesquisas naquele país. Também foi assina-
da carta de intenções com a Fundação Alexander von 
Humboldt – AvH e firmado novo acordo de cooperação 
com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico – 
DAAD, que pretende oferecer mais de 3 mil bolsas nas 
modalidades graduação-sanduíche, doutorado pleno, 
doutorado-sanduíche e pós-doutorado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, países 
como Bélgica e Finlândia também já firmaram me-
morandos que preveem cooperação e intercâmbio de 
estudantes e pesquisadores, organização de seminá-
rios, simpósios e demais eventos na área de ciência 
e tecnologia, troca de informações de políticas e es-
tratégias conjuntas em pesquisa e desenvolvimento e 
acesso às instalações e recursos. 
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Itália, Canadá e França também têm parceria 
com o Ciência sem Fronteiras.

Muito obrigado.
O SR. DILCEU SPERAFICO (PP – PR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho à tribuna para falar sobre o ranking 
mundial das economias e o verdadeiro desenvolvimen-
to. A possibilidade de o Brasil chegar à condição de 
6ª maior economia do mundo merece ser festejada 
por todos os brasileiros, mas não pode ofuscar nosso 
bom-senso e muito menos nos permitir ignorar nossas 
graves e crônicas carências sociais. 

Se soubéssemos explorar melhor e valorizar nos-
sos recursos naturais certamente ocuparíamos posto 
ainda melhor e há bastante tempo. No mundo carente 
de alimentos e energias renováveis nenhum outro país 
tem nosso potencial para produzir e garantir qualidade 
de vida à sua população, como o Brasil.

Além disso, se avançamos no ranking, isso pode 
ter acontecido mais pela queda de concorrentes do que 
pelo nosso crescimento. Em outras palavras, mesmo 
se confirmando a classificação, continuaremos sendo 
nação pobre, atrás de 80 países em desenvolvimento 
humano. 

As projeções de que o Brasil deve ultrapassar 
a Inglaterra como 6ª maior economia é do Centro de 
Pesquisa Econômica e de Negócios daquele país. Mas, 
como outras previsões de entidades especializadas, só 
serão confirmadas ou não nos primeiros meses de 2012. 

Até lá podemos também refletir sobre declara-
ções de especialistas da Divisão de Globalização e 
Desenvolvimento Estratégico da Conferência das Na-
ções Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento. 
Eles destacam que ganhamos prestígio, mas como a 
população é numerosa, o rendimento médio dos bra-
sileiros continua sendo pequeno na comparação com 
os países desenvolvidos. 

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Bra-
sil, para quem não sabe, representa apenas 25% do 
norte-americano e, em projeções otimistas, somente em 
2050 nosso rendimento médio alcançará 45% do nível 
dos Estados Unidos. Outros economistas de prestígio 
internacional, do Centro de Pesquisas Prospectivas e 
de Informações Internacionais, de Paris, igualmente 
nos fazem alertas importantes.

Lembram que o Brasil apresenta crescimento 
destacado nos cálculos feitos em dólar, que tem se 
desvalorizado nos últimos anos. O contrário ocorre com 
o real, como fator principal para a economia brasileira 
ultrapassar a inglesa, pois a moeda nacional valorizou-
-se muito enquanto a libra esterlina sofreu forte des-
valorização, o que faz grande diferença.

Para os especialistas, a evolução da nossa eco-
nomia seria mais realista se o cálculo fosse baseado 
no desempenho do PIB per capita. Isso não significa 
pessimismo, pois considerando nossa extensão terri-
torial, fertilidade do solo, clima favorável, tecnologia, 
tradição e vocação do agronegócio, certamente temos 
melhores condições de superar todas as dificuldades 
e desafios do que nossos rivais. 

A economia brasileira, segundo os próprios espe-
cialistas, tem potencial de crescimento muito grande, 
o que vai se refletir na melhora dos índices sociais a 
médio e longo prazos. 

Para se beneficiar da maré alta, o Brasil precisa 
aproveitar a oportunidade para investir em setores es-
tratégicos, como educação, saúde e infraestrutura. Pre-
cisamos reverter nossos números em áreas essenciais 
como ensino superior e poupança. No Brasil, menos 
de 10% da população ativa tem diploma universitário, 
muito abaixo da China, Índia e Rússia. 

No controle da inflação, precisamos de política 
salarial atrelada à produtividade, eliminando a neces-
sidade de elevação de taxas de juros. Sem falar que 
a melhor aplicação dos recursos públicos permitiria a 
redução da tributação excessiva, que desestimula os 
setores produtivos. 

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB – SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o transcurso do Dia da Conquista do Voto 
Feminino no Brasil merece destaque, pela sua relevân-
cia histórica, sobretudo por seu elevado significado na 
construção de efetivas práticas democráticas.

Sabemos que a extensão do direito de voto às 
mulheres acompanhou o processo de transformação 
da sociedade brasileira ao longo do século XX. E, se 
hoje muitos avanços são revelados, em especial com 
o quantitativo crescente de Parlamentares eleitas de 
Norte a Sul do País, muito devemos creditar a um pas-
sado não distante em que corajosas mulheres ques-
tionaram uma lógica social excludente e responsável 
por alimentar forte estigma.

Neste instante em que lembramos a história do 
sufrágio feminino no Brasil, devemos mencionar a ação 
protagonista de grandes mulheres que tentaram rever-
ter, com extrema coragem, elementos culturais opres-
sores e revelados na própria dinâmica do poder. Dessa 
forma, revigoramos na memória coletiva a lembrança 
de Bertha Lutz, de Natércia da Cunha Silveira, de Elvira 
Komel, de Celina Guimarães Viana e de tantas outras 
que empreenderam valioso esforço na firme defesa 
dos direitos civis e políticos das mulheres brasileiras.

Com avanços e retrocessos, o sonho do voto fe-
minino seguia seu curso. E assim, em 24 de fevereiro 
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de 1932, por meio do Decreto nº 21.076, o Código Elei-
toral Brasileiro foi instituído de forma a disciplinar que 
era eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção 
de sexo, alistado na forma do código.

Finalmente, em 1933, a médica paulista Carlota 
Pereira de Queiroz foi eleita para o mandato de De-
putada Federal, tendo inclusive participação efetiva 
nas atividades da Assembleia Nacional Constituinte 
nos 2 anos seguintes. Marcante é a data, pois Carlota 
Pereira de Queiroz, primeira Deputada Federal eleita, 
abriu sólido caminho para que a participação feminina 
nos espaços de poder fosse crescente.

De fato, o exercício do direito de votar trouxe forte 
reflexo na participação feminina em estruturas partidá-
rias e na própria vida parlamentar. Antes afastadas do 
Parlamento, as mulheres hoje trazem para o centro do 
debate questões fundamentais para o fortalecimento 
da democracia. 

Sim! O espaço ocupado pelas mulheres nas di-
ferentes instâncias decisórias fortalece a esperança 
de que possamos enfim viver em uma sociedade na 
qual a plenitude de direitos se efetive para todos. Em 
que pese essa realidade, ainda precisamos acelerar e 
aprofundar tais conquistas, com o foco sempre presente 
na superação de quaisquer indícios de uma lógica ex-
cludente e elitista, alimentada por um longo processo 
sociocultural com nítidos registros de patriarcalismo, 
tão bem demonstrado em diversos estudos historio-
gráficos e sociológicos.

Sras. e Srs. Deputados, ainda que celebremos – e 
devemos celebrar – os avanços decorrentes da cres-
cente participação feminina nas esferas do Legislativo, 
do Executivo e do Judiciário, não podemos esquecer 
que muito ainda deve ser feito para que tenhamos, nos 
múltiplos espaços de poder, uma participação cada vez 
mais representativa das mulheres.

Muito obrigado.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, muito importa que a opinião pública 
não confunda o conceito de desenvolvimento econô-
mico com o de crescimento. 

Seria, ao meu ver, dispensável lembrar que a ideia 
de desenvolvimento pressupõe a justa distribuição da 
riqueza nacional à coletividade sob um amplo arco de 
adequada qualidade de vida da população. 

Se lhe faltam esses atributos, diz-se que a ex-
pansão da apropriação da riqueza não vai além de 
crescimento econômico.

O Brasil enquadra-se na segunda hipótese, notó-
rios como são os baixos padrões sociais da maioria da 
população. Aí está o retrato que precede à promoção 

do Brasil ao patamar de sexta economia mundial, até 
então ocupado pela Inglaterra.

Reputo relevante essa consideração no momento 
em que o atendimento em saúde pública no Brasil é 
duramente reprovado em pesquisa nacional importan-
te e insuspeita, realizada com a cobertura do próprio 
Ministério da Saúde. 

Nossa ascensão no ranking mundial deu-se por 
conta da conclusão de um estudo da consultoria lon-
drina Economist Intelligence Unit, que considerou o 
fato de o Produto Interno Bruto do Brasil (US$ 2,44 
trilhões) haver superado o do Reino Unido (US$ 2,41 
trilhões). Ganha assim a economia brasileira enorme 
referência internacional em termos de pujança e de 
atrativo canteiro para investimentos.

Não há, contudo, motivos para exaltações ufa-
nistas, sem considerar a verdadeira paisagem em que 
se movimenta nossa economia, que realmente deu 
um grande salto de qualidade, a partir de 1994, com 
o lançamento do Plano Real, mas que ainda convive 
com a incontrolável expansão dos bolsões de miséria 
em todas as regiões do País.

Nossa principal atividade industrial, que é a pro-
dução de veículos automotores, é exclusividade de em-
presas estrangeiras. Não há marca nacional. A maior 
fatia dos lucros aqui alcançados é repatriada para as 
matrizes no exterior. Em 2011, as remessas represen-
taram nada menos de US$ 5,5 bilhões. 

São extensos os setores produtivos sob domínio 
da iniciativa internacional. Se os investimentos exter-
nos, devido à escassez de poupança e de tecnologias 
internas, ajudam na criação de empregos e produzem 
expressiva renda fiscal, de outro lado mostram a face 
de uma economia grandemente colonizada.

O Reino Unido abastece os consumidores mun-
diais mais sofisticados com marcas próprias de carros 
de luxo, de elevadíssima tecnologia, sem descartar a 
fabricação de modelos populares. E ainda, com fo-
guetes e equipamentos tecnológicos de alta precisão 
made in England, despacha ao espaço exterior saté-
lites de comunicação e de investigação científica. Sua 
indústria aeronáutica, além de motores utilizados em 
escala mundial como propulsores da aviação civil (os 
Rolls Royce, por exemplo), também manufatura efi-
cientes aeronaves de ataque militar. Uma delas, o Har-
riet, é hoje uma estrela fulgurante da constelação de 
caças-bombardeiros da Força Aérea norte-americana.

Salvo a fabricação de aparelhos para o segundo 
nível da aviação civil, o Brasil passa longe do poderio 
tecnológico dos britânicos. Vale lembrar que, para rea-
parelhar a Força Aérea, o Governo brasileiro comprará 
caças-bombardeiros a um dos três licitantes habilita-
dos: Estados Unidos, França e Suécia. 
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Conforme classificação da Nações Unidas, o Ín-
dice de Desenvolvimento Humano – IDH, que mede 
a qualidade da saúde pública, a educação, o nível de 
renda e as disparidades sociais e regionais, situa o 
Brasil no 73º lugar entre 129 países pesquisados. Os 
ingleses ocupam a 18ª posição. A renda per capita no 
Brasil é de US$ 12,9 mil; na Inglaterra, de US$ 40 mil; 
na Noruega, de US$ 59,3 mil; na França, de US$ 33,1 
mil. Na América Latina vale citar o Chile e o México, 
com US$ 20 mil.

Como se vê, é bom, é ótimo que sejamos classi-
ficados como a 6ª potência econômica. Melhor ainda 
será aproveitarmos a onda desse prestígio para darmos 
a esse evidente crescimento econômico a real dimen-
são e a conotação de desenvolvimento econômico, 
social e tecnológico, traduzido em bem-estar geral da 
sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero fazer hoje uma saudação es-
pecial às mulheres do nosso País, pela passagem do 
Dia Internacional da Mulher.

Este momento histórico que vivemos, com uma 
mulher no comando da Presidência da República, a 
nossa Presidenta Dilma, traz uma reflexão diferenciada 
sobre as conquistas que já obtivemos e sobre o longo 
caminho que ainda temos de percorrer para superar 
as desigualdades inaceitáveis que ainda persistem.

Mas o que temos visto é que as mulheres, a cada 
dia, conquistam mais protagonismo e independência.

Na data de hoje, publiquei um artigo no site Bra-
sil 247, onde destaco essas conquistas. Passo a ler o 
texto para os nobres colegas:

“Todo dia ela faz tudo sempre novo
Tem uma música, do Chico Buarque, 

que diz ‘todo dia ela faz tudo sempre igual...’. 
Apesar de ser um clássico popular, a canção 
já não define mais a mulher porto-alegrense. 
Cada vez mais independentes e protagonistas, 
elas vêm mudando o nosso tempo. Um dos 
desafios que surgem, nessa nova perspectiva, 
é o poder público acompanhar a realidade e 
atender às necessidades mínimas que essas 
mudanças impõem.

Porto Alegre tem, hoje, segundo o Censo 
(2010), 755.564 mulheres, que representam 
54% da população. Essa mulher tem perfil 
extraordinário: aumentou em 60% sua parti-
cipação nas universidades e avançou no mer-
cado formal de trabalho em 53%. Equilibrista, 
a mulher congrega valores e características, 
demonstrando o poder de transformação que 

tem ao dobrar sua jornada com o trabalho 
doméstico.

Na Classe C, as mulheres já contribuem 
com 41% da renda familiar. Esse fator, soma-
do a outros, permitiu uma redefinição de pa-
péis. Hoje, 82% das famílias têm o orçamento 
decidido pela mulher, por exemplo. A mulher 
de hoje chama para si a responsabilidade e 
toma as decisões mais importantes. Por isso, 
precisam que o Estado cumpra seu papel e 
ajude-as na melhoria da qualidade de vida 
de suas famílias.

Como se dá isso no dia a dia? 84% das 
mulheres porto-alegrenses valorizam a prati-
cidade. Elas optam por soluções que facilitem 
suas vidas. Isso significa a busca na qualidade 
da prestação de serviços. Vale para o priva-
do, vale para o público. Se as mulheres fazem 
sua parte, o poder público precisa fazer a sua.

A existência de 101 Equipes de Saúde 
da Família em Porto Alegre, por exemplo, não 
garante atendimento médico a todos, mas a 
apenas a 209 mil cidadãos. A cobertura do 
Saúde da Família na Região Metropolitana é 
baixa: 20% da população, sendo que a média 
nacional é 60% e, no Estado, 40%. O mesmo 
ocorre com o serviço de saúde da mulher. Não 
há a presença devida do Estado nessa área 
tão importante e que não permite risco. Um 
exemplo: as biópsias do Papanicolau demoram 
cerca de 40 dias para ter resultado; a consulta 
para análise do resultado chega a dois meses. 
Esse tempo todo compromete o tratamento e 
reduz as chances de cura.

Na educação, outro entrave. Como uma 
das mais marcantes características da mulher 
do século 21 é a valorização da educação, ela 
precisa de condições para tal. Mas, ao mesmo 
tempo em que tem esse traço, a mulher con-
tinua valorizando sua família. E, se tiver que 
optar entre estudar ou cuidar dos filhos e fa-
mília, ficará com esses. Porto Alegre tem ape-
nas 13.230 vagas hoje em sua rede (creches 
conveniadas e escolas de educação infantil). 
Muito pouco perto da necessidade real. Mais, 
não há sequer uma creche noturna.

A insuficiência do poder público faz sur-
girem soluções provisórias. O que comprome-
te o desenvolvimento da cidade e expõe os 
cidadãos a riscos desnecessários. Para uma 
cidade ser desenvolvida, é preciso união de 
esforços: cidadãos protagonistas e, principal-
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mente, um Estado capaz de gerir os direitos 
básicos dos cidadãos.”

Este artigo mostra que as políticas construídas 
nesta Casa, com o debate e a participação da socieda-
de, ainda enfrentam dificuldades em algumas cidades.

Será com a nossa luta neste Parlamento, nos 
Estados e nas nossas cidades que consolidaremos 
nossas conquistas e avançaremos.

Parabéns a todas as mulheres de Porto Alegre, 
do Rio Grande e do Brasil.

Muito obrigada.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o problema do desemprego juvenil no 
Brasil tem representado um enorme desafio para os 
gestores públicos, embora, nos últimos anos, segundo 
pesquisas, ele venha diminuindo.

Apesar disso, os níveis do desemprego entre os 
jovens são ainda bem maiores do que as taxas entre os 
adultos, o que deve merecer de todos nós uma atenção 
redobrada, para que seja possível melhorar as políti-
cas públicas de incentivo ao primeiro emprego e de 
melhoria dos programas de capacitação profissional.

Em 2011, a taxa de desocupação dos jovens de 
18 a 24 anos nas seis principais regiões metropolita-
nas do Brasil fechou em 13,4%, ainda elevada, mas 
bem distante dos 23,4% vistos em 2003. 

Esse cenário contrasta com o que vem se perce-
bendo nos países desenvolvidos, onde a crise afeta, 
sobretudo, os mais jovens, com taxas de desemprego 
próximas a 50%.

No estudo Tendências Mundiais de Emprego 
2012, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
destaca que, em nível global, os jovens têm três ve-
zes mais possibilidade de ficar desempregados do 
que os adultos. De acordo com a pesquisa, em 2011, 
74,8 milhões de jovens entre 15 e 24 anos estavam 
sem emprego.

O desemprego juvenil também foi destaque no 
Relatório Mundial da Juventude Emprego de Jovens: 
Perspectivas da Juventude na Busca de Trabalho De-
cente em Tempos de Mudança, da Organização das 
Nações Unidas (ONU).

De acordo com a ONU, em períodos de crise os 
jovens são, geralmente, os últimos a serem contrata-
dos e os primeiros a serem demitidos.

Comparando as taxas de desemprego entre jo-
vens e adultos, o Relatório aponta que o índice de 
desemprego juvenil é muito mais alto do que o adul-
to. Enquanto a taxa de desemprego entre os jovens, 
no ano de 2010, foi de 12,6%, entre os adultos, foi de 
4,8%. O Relatório ainda destaca que 24% dos traba-
lhadores pobres do mundo são jovens.

No Brasil, embora o desemprego juvenil esteja 
diminuindo nos últimos anos, uma questão ainda pre-
ocupa. Mesmo com as vagas que se abrem numa eco-
nomia que vem apresentando crescimento razoável, a 
qualificação profissional dos jovens brasileiros ainda 
está muito longe da ideal. Isso sem falar na qualidade da 
educação básica, que é outro grande desafio brasileiro.

Alguns estudos sobre o tema concluem que o 
aspecto mais importante da questão não tem cunho 
diretamente econômico, mas diz respeito exatamente 
à qualificação profissional. 

Ou seja, a resistência dos empregadores em con-
tratar jovens iniciantes não se prende tanto ao custo di-
reto desse trabalhador, mas, principalmente, aos baixos 
índices de escolaridade e à carência de treinamento.

O Governo Federal vem adotando políticas pú-
blicas de emprego para atender aos trabalhadores 
iniciantes, voltadas especialmente para as carências 
relacionadas à educação e à qualificação profissional.

O Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 
Emprego para os Jovens, de 2003, extinto em 2008, 
baseado em subvenção econômica direta ao emprega-
dor, não obteve sucesso, infelizmente. Houve resistência 
das empresas em contratar jovens sem qualificação, 
apesar do benefício fiscal.

Criado em 2005, o Programa Nacional de Inclu-
são de Jovens, o PROJOVEM, dirige-se mais à quali-
ficação e tem como público-alvo os jovens de 15 a 29 
anos, visando reintegrá-los no processo educacional e 
de capacitação profissional. É uma boa iniciativa, que 
precisa ser reforçada e ampliada. 

Já o instituto da aprendizagem, há muito tempo 
regulamentado pela CLT, contempla o jovem de baixo 
poder aquisitivo, na faixa etária de 18 a 24 anos, que 
esteja fora da escola.

A figura do estágio, regulamentada pela Lei nº 
11.788, de 2008, serve também ao objetivo de incen-
tivar a inserção do trabalhador jovem no mercado do 
trabalho.

Outras medidas de caráter geral, como os pro-
gramas de qualificação profissional do Ministério do 
Trabalho e Emprego, com recursos do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT), favorecem também os jo-
vens, na medida em que eles compõem a maioria da 
população brasileira.

O tema do desemprego juvenil também está no 
centro das atenções do Congresso Nacional. Existem 
vários projetos de lei que buscam melhorar os meca-
nismos de inserção dos jovens no mercado de trabalho.

O Projeto de Lei nº 170, de 2011, altera as Leis 
nº 9.608, de 1998, e 10.748, de 2003, esta última, que 
criou o PNPE, revogada pela Lei nº 11.692, de 2008, 
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para incentivar a inserção no mercado de trabalho for-
mal de jovens recém-formados em cursos superiores.

Já o Projeto de Lei nº 6.230, de 2009, altera a 
Lei nº 8.212, de 1991, para reduzir as alíquotas do 
FGTS e da contribuição previdenciária do empregador 
incidente sobre a remuneração paga aos jovens com 
idade entre 16 e 24 anos.

O Projeto de Lei nº 765, de 2003, dispõe sobre 
medidas de estímulo às empresas que contratarem 
trabalhadores com menos de 25 e mais de 45 anos.

Todas essas proposições tramitam em regime 
de prioridade e são fundamentais para que se possa 
avançar ainda mais nesse campo.

Os jovens brasileiros precisam, mais do que nun-
ca, da nossa atenção e do nosso apoio. 

Investir na juventude significa investir no desen-
volvimento do Brasil. Com sua criatividade, energia e 
vontade de transformar a realidade, os jovens podem 
dar uma valiosa contribuição ao nosso País.

Mas para isso é preciso oferecer a eles os ins-
trumentos necessários para que possam desenvolver 
todas as suas potencialidades.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. LAUREZ MOREIRA (Bloco/PSB – TO. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, como pai de três filhos, dois deles 
adolescentes, como Parlamentar e como cidadão bra-
sileiro, eu tenho acompanhado com consternação o 
noticiário que dá conta do crescimento do flagelo das 
drogas, dos registros da violência relacionada ao tráfi-
co, nos quatro cantos do País. Além das drogas legais, 
como o álcool, dissemina-se Brasil afora o consumo 
do crack, da cocaína, das anfetaminas e da maconha, 
atravessando classes sociais.

As políticas de combate ao consumo e ao tráfico 
de drogas se enquadram em um contexto de depen-
dência do consumismo, que exige de todos nós um 
comportamento compulsivo, na busca incessante de 
ter sempre mais, sentir sempre mais.

Parece não haver dúvida de que a abordagem po-
licialesca, focada mais na repressão que na prevenção 
e na recuperação do usuário, tem falhado, no Brasil e 
no mundo. Os números, a realidade mostra que não 
estamos reduzindo o consumo das drogas ilícitas, nem 
das lícitas, tampouco a violência associada ao tráfico.

Por isso entendo que a Lei nº 11.343, de 2006, 
que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas – SISNAD, representou um avanço, ao 
estabelecer penas mais brandas para o usuário, como 
trabalho comunitário e participação em grupos de apoio, 
ao mesmo tempo em que aumentou de 3 para 5 anos 
o prazo de detenção do indivíduo condenado por trá-

fico. Por seu intermédio, o legislador reconhece que 
o Estado deve se equipar para assistir ao usuário, o 
elo mais fraco dessa cadeia de produção e consumo.

Por outro lado, não posso deixar de registrar mi-
nha preocupação com a notícia, recentemente veicu-
lada pelos meios de comunicação, de que os gastos 
da Previdência com auxílios-doença têm crescido de 
forma exponencial. Segundo dados do Ministério da 
Previdência, teriam sido concedidos, de 2009 para cá, 
mais de 350 auxílios desse tipo – 124.947 só no ano 
passado. O valor médio pago aos dependentes é de 
861 reais. No total, a despesa do Governo terá sido de 
pelo menos 107 milhões de reais em 2011.

O problema, Sr. Presidente, nobres colegas, é 
que existe pouco controle sobre o destino desses re-
cursos. O auxílio-doença é pago a pedido do segura-
do, mediante laudo médico, e não há exigência de que 
ele comprove o uso do dinheiro para tratamento. Está 
claro que existe aí uma janela para fraudes, que não 
podemos admitir.

A dimensão do flagelo da dependência química 
em nosso País não pode ser subestimada. Nos últimos 
8 anos, segundo o jornal Folha de S.Paulo, o SUS 
teria registrado aumento de 900% nesse tipo de atendi-
mento. No ano passado, teriam sido mais de 3 milhões.

O tráfico de drogas e os crimes a ele relacionados 
são um problema da Polícia, da Justiça, de segurança, 
e a dependência química, sem dúvida, é um problema 
de saúde pública. Devemos garantir aos dependentes 
um tratamento digno, humano, que os liberte do ví-
cio. Mas não podemos deixar de nos preocupar com 
a fiscalização do uso de recursos que pertencem ao 
conjunto da sociedade. Esta Casa não pode se omitir 
diante desse problema.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o açodamento com que o Governo 
quis ver aprovado o projeto que cria o fundo de previ-
dência do servidor público teria que levantar suspeitas. 
E suspeitas que me levaram a concluir que, de fato, o 
interesse governamental pouco tinha a ver com a apo-
sentadoria de nossos servidores. O interesse do Pla-
nalto é o de poder contar com mais um fundo, formado 
pela acumulação de poupança obrigatória oriunda dos 
que trabalham servindo ao púbico, e com esse fundo 
usar e abusar dos recursos recolhidos, como, aliás, 
tem feito com o FAT, o FGTS e os fundos de pensão 
dos empregados das estatais. 

Por isso talvez, em meio aos acelerados debates 
travados sobre a matéria, tenhamos podido assistir, 
neste plenário, ao mais fantástico espetáculo de artis-
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tas que se esmeraram em se valer das palavras para 
esconder o pensamento. É uma árdua tarefa, até por-
que a palavra é a realidade imediata do pensamento.

Vamos a dois exemplos. Aqui se disse que era 
preciso criar o fundo, agora, para impedir que acon-
tecesse a nossos servidores o que está acontecendo 
na Grécia, em Portugal, na Espanha. 

Não vale o argumento, porque os nossos fun-
cionários e os trabalhadores da área privada jamais 
– jamais – tiveram uma assistência previdenciária ao 
nível do que recebem gregos, espanhóis, portugueses. 
Assim, mesmo que a crise enfrentada por aqueles pa-
íses imponha algumas restrições a esses ganhos, es-
ses mesmos ganhos ainda serão superiores aos que 
recebem os aposentados brasileiros. 

Mas não é só. A previdência dos servidores pú-
blicos é, pelo que afirma o Governo, enormemente de-
ficitária. Assim, melhor seria transformá-la no mesmo 
sistema adotado na previdência privada. Seria uma 
ideia inteligente, não fosse o fato de o INSS, pelo que 
dizem, ser também altamente deficitário. Cabe a per-
gunta: vamos trocar um déficit por outro? 

Demais disso, vamos estar em alerta e alertamos, 
do mesmo passo, as lideranças sindicais dos servido-
res públicos. Porque se disse, em meio a argumentos 
os mais atropelados, que a nova previdência não pre-
judicaria os servidores na ativa. Por dedução, prejudi-
caria os novos admitidos, o que já é um desengonço 
constitucional, gerando desníveis inaceitáveis. 

Mas não é só. Embutida – disfarçada, aliás – está 
a questão do direito adquirido, a ser definida na legis-
lação regulamentatória de todo o processo. Porque, 
em meio a esse tumulto legislativo promovido pelo 
Executivo, cabe a pergunta ainda sem resposta: o 
servidor adquire o direito à aposentadoria no primeiro 
dia de trabalho ou somente depois de completar 30 
anos de serviço?

Estejamos em alerta. 
Muito obrigado.
O SR. BERINHO BANTIM (PSDB – RR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero tornar público o Projeto de Lei nº 
2.873/2011, de minha autoria, submetido à apreciação 
dos caros colegas. 

Esse projeto acrescenta o art. 289-A à Lei n.º 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
os registros públicos, e dá outras providências, para 
o fim de estabelecer a obrigatoriedade da realização 
de campanhas de registros de nascimentos nas zo-
nas rurais. 

Essas campanhas, para deixar claro, serão ações 
itinerantes dos cartórios, realizadas uma vez por ano. 
Através delas, eles levarão profissionais e os equipa-

mentos necessários às localidades mais distantes das 
cidades, especificamente às zonas rurais, para proce-
der ao registro as pessoas ali nascidas.

Por meio desse PL, proponho estender os servi-
ços gratuitos de cartórios no que diz respeito ao Re-
gistro de Pessoas Naturais, a conhecida Certidão de 
Nascimento, uma vez que em diversos Estados muitas 
famílias não têm sequer como sair das localidades em 
que vivem para registrar os filhos. Se, às vezes, não 
têm nem o que comer, imaginem se terão como pagar 
o transporte para ir a um cartório, que fica na cidade.

Infelizmente, em nosso País ainda há essa defici-
ência, pois falta uma lei que obrigue os cartórios a leva-
rem esse serviço a irmãos brasileiros que, em muitos 
casos, não sabem nem a idade que têm, lançados a 
própria sorte, esquecidos pelo poder público ora devido 
às dimensões territoriais do Brasil – alguns Estados 
são enormes –, ora devido à omissão dos Governos.

Convém destacar, Sr. Presidente, que os cartó-
rios não terão prejuízos em desenvolver essa ação 
solidária e cidadã. As despesas com a realização das 
campanhas correrão à conta do Fundo de Compen-
sação de Atos Gratuitos, já repassado aos cartórios. 
Essa conta já ressarce a expedição do próprio registro 
de nascimento, só que agora nela serão inclusas as 
demais despesas decorrentes da logística.

Assim sendo, gostaria de pedir aos meus ilustres 
colegas Deputados que agilizem a aprovação desse 
PL proposto por mim, mas que, na verdade, é do povo 
brasileiro. Atualmente, a proposição está nas Comissões 
de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de 
Cidadania, sujeita a apreciação conclusiva.

E, só para lembrar, o Brasil vai do Caburaí ao Chuí.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SANDRO MABEL (PMDB – GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, boa noite! 

Hoje venho a esta tribuna discorrer sobre a im-
portância do Instituto Federal Goiano para a formação 
de profissionais competentes em Goiás. O Instituto Fe-
deral Goiano é uma autarquia federal detentora de au-
tonomia equiparada às universidades federais do País.

A instituição oferece educação superior, básica 
e profissional, especializada em educação profissional 
e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. 
Composto de unidade em Goiânia, onde está locali-
zada a reitoria do Instituto, há também cinco outros 
campi instalados em Ceres, Iporá, Morrinhos, Rio 
Verde e Urutaí.

Com uma vasta e admirável carreira, Vicente Pe-
reira de Almeida foi empossado Reitor em janeiro de 
2012, assumindo o lugar de José Donizete Borges, que 



Março de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 07 05487 

geriu a Instituição desde sua criação, em dezembro de 
2008, até o início deste ano.

Vicente é o primeiro Reitor eleito do Instituto 
Federal Goiano, para o quadriênio 2012/2015. Ele foi 
aclamado pela comunidade com 85% dos votos, em 
eleições realizadas no mês de outubro de 2011. Em 
sua atuação profissional, foi professor, coordenador de 
supervisão pedagógica e chefe de gabinete da então 
Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde. 

Este respeitado homem atuou também nos cargos 
de diretor-geral, diretor substituto e diretor do Depar-
tamento de Desenvolvimento Educacional do Centro 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica – CE-
FET de Rio Verde.

Sr. Presidente, demais ouvintes, a preocupação 
desta nova gestão é ampliar e aprimorar o ensino téc-
nico e profissional pelo Estado: uma visão conjunta 
do Reitor Vicente Almeida e dos pró-reitores de ensi-
no que compõem a reitoria do Instituto. Pensando em 
aumentar a abrangência de alunos e a formação de 
profissionais competentes é que o instituto trabalha na 
construção de três novos campi que serão construídos 
em Campos Belos, Posse e Trindade. 

Dados do Instituto mostram o importante papel 
que vem sendo desenvolvido pelo órgão. Em 2011 
foram matriculados 6.098 alunos. Os professores são 
altamente capacitados. Estão à disposição dos alunos 
108 doutores, 146 mestres e 82 especialistas, totali-
zando 336 profissionais.

A educação superior é focada nos cursos de Tec-
nologia, especialmente na área de Agropecuária, e os 
de Bacharelado e Licenciatura. Na educação profissio-
nal técnica de nível médio, o Instituto Federal Goiano 
atua preferencialmente na forma integrada, atendendo 
também ao público de jovens e adultos, por meio do 
Programa Nacional de Integração da Educação Pro-
fissional com a Educação Básica na Modalidade de 
Educação Jovens e Adultos.

Os cursos estão alinhados à realidade do Esta-
do e atendem a carência de profissionais nas regiões. 
Um importante exemplo é o campus de Rio Verde que 
oferece os cursos de Agronomia, Produção de Grãos e 
Tecnologia em Agronegócio. Este Município está loca-
lizado na maior região produtora de grãos do Estado. 

É neste sentido que aproveito esta valiosa opor-
tunidade para parabenizar esta competente equipe e 
dizer que nós, goianos, somos satisfeitos com os feitos 
desta instituição.

O povo de Goiás conta também com o Instituto 
Federal de Goiás – IFG, cujos cursos são vocaciona-
dos especialmente para a área industrial. O IFG tem 
Reitoria em Goiânia e campus nos Municípios de Ja-

taí, Inhumas, Uruaçu, Itumbiara, Luziânia, Formosa 
e Anápolis.

Agradecendo a oportunidade, solicito que este 
pronunciamento seja divulgado nos meios de comu-
nicação desta Casa de leis.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB – MA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, nas últimas semanas alguns veículos 
de imprensa do meu Estado acusaram injustamente 
a bancada maranhense de inoperância no que se re-
fere ao início da obra de duplicação da BR-135. Faço 
questão de ressaltar minha participação no caso e de 
dizer que tenho mantido contato permanente com as 
autoridades responsáveis no Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O contato também segue periódico com o Minis-
tério dos Transportes. Na última audiência em que fui 
recebido pelo Ministro Paulo Sérgio Passos, ele me 
garantiu pessoalmente que o cancelamento da licitação 
para a duplicação da BR-135 não inviabilizaria a obra. 
Dessa forma, permanece mantido o compromisso de 
início dos trabalhos da referida obra no mês de junho.

Portanto, não posso me curvar diante de acusa-
ções injustas da imprensa de que meu trabalho como 
Deputado Federal da bancada maranhense para me-
lhorar as condições das nossas estradas não tem sido 
realizado. Acompanho o desenrolar do processo para o 
início da obra de duplicação da BR-135 desde o início 
do meu primeiro mandato e tenho feito esforços inco-
mensuráveis para prestar toda a minha colaboração.

Era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, dia 8 de março comemoramos o 
Dia Internacional da Mulher. Os dados do Brasil e do 
mundo mostram grandes progressos nos campos da 
educação, do trabalho e até da política. Nos idos dos 
anos 50, no Brasil, o marido e os filhos mais velhos 
comiam em primeiro lugar e recebiam a melhor parte 
da comida; as mulheres, mães e filhas, aguardavam 
que eles terminassem para depois começar a comer; 
em público, esperava-se que as mulheres ficassem 
quietas e em segundo plano.

São constatações simplesmente escandalosas 
para os dias atuais. Mas essa foi a realidade por muito 
tempo. Hoje, em muitas áreas, as mulheres brilham mais 
do que os homens. O desempenho das meninas na es-
cola é superior ao dos meninos. Em várias profissões, 
as mulheres dominam, como é o caso dos médicos, 
dentistas, advogados, arquitetos, juízes do trabalho.
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Ao contrário dos países da Europa e do Japão, 
onde as moças não querem ter filhos, as mulheres bra-
sileiras continuam ativas nesse campo. O Brasil tem 
mais de 46 milhões de mães. A média de filhos por 
mulher caiu bastante nas últimas décadas. Mas, ainda 
assim, elas estão repondo as gerações que se vão.

Em certas faixas etárias, a taxa de fecundidade 
é tão alta que constitui um problema social. Para cada 
100 adolescentes, em 1980, havia oito filhos. Hoje, 
saltou para mais de nove filhos. Entre as meninas po-
bres, a média é ainda mais alta. Nas favelas do Rio 
chega a 26 filhos.

O número de mães solteiras aumentou de 2,7% 
para 16,4% no período considerado. Isso tem gran-
des repercussões, embora há que se reconhecer que 
muitas mulheres vêm optando deliberadamente pela 
“produção independente”. Nesse campo houve verda-
deira revolução de valores. Até o final dos anos 50, o 
relacionamento sexual entre homens e mulheres se 
baseava no engajamento amoroso de longa duração. 

Na década de 60, o mundo assistiu atônito à se-
paração entre sexo e casamento. O sexo foi atrelado 
à sinceridade dos parceiros, e não necessariamente 
ao matrimônio. Hoje em dia, o casamento vem se se-
parando da família. Muitas crianças são criadas por 
parceiros não casados e que não pretendem se casar. 
No período de 1970-75, a proporção de mães isoladas 
saltou de 7,5% para 17,5%. 

Resta saber qual será o impacto dessa revolução 
nos produtos dos novos relacionamentos – os filhos. 
Para a mulher, já se sabe: sobrecarga de trabalho. 
Cerca de 30% das mulheres que trabalham são chefes 
de domicílios e vivem sós com os filhos, sem cônjuge. 
Muitas são aposentadas e continuam trabalhando para 
sustentar a família.

A mulher vive mais do que os homens. Para cada 
100 mulheres idosas (60 anos e mais), há apenas 82 
homens. Em 1991, as idosas eram 7,8% da população. 
Hoje são mais de 10%.

Mas o que elas fazem com mais anos de vida? 
Muitas desfrutam o amor em família. Outras, amargam 
a solidão. Isso porque a mulher, quando enviuvece, 
raramente casa novamente. O homem, sistematica-
mente recasa.

As viúvas que moram com filhos e noras (ou gen-
ros) têm uma vida apertada. Na ausência das filhas 
e noras que trabalham fora, muitas delas assumem a 
administração da casa e os cuidados das crianças. Em 
inúmeros casos, elas contribuem financeiramente com 
sua aposentadoria e pensão. Ou seja, os anos extras 
das mulheres não são fáceis. 

Então o que comemorar no Dia Internacional da 
Mulher? Não se pode ignorar o avanço que as mulhe-

res alcançaram em matéria de educação e profissão, 
assim como no campo dos direitos individuais. Mas, 
mesmo nessas áreas, a caminhada é longa para se 
chegar a uma situação de maior igualdade.

As mulheres têm demonstrado garra e competên-
cia. O que resta ser feito depende muito dos maridos e 
companheiros aceitarem nova divisão do trabalho na 
qual os homens passem a dividir com as mulheres, de 
maneira mais equânime, as tarefas do lar e os cuidados 
com as crianças. Os que prometeram isso deram belo 
presente a suas mulheres nesse dia festivo.

O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, está 
intimamente ligado aos movimentos feministas que 
buscavam mais dignidade para as mulheres e socieda-
des mais justas e igualitárias. É a partir da Revolução 
Industrial, em 1789, que essas reivindicações tomam 
maior vulto com a exigência de melhores condições 
de trabalho, acesso à cultura e igualdade entre os 
sexos. As operárias desta época eram submetidas à 
um sistema desumano de trabalho, com jornadas de 
12 horas diárias, espancamentos e ameaças sexuais. 

Dentro deste contexto, 129 tecelãs da fábrica de 
tecidos Cotton, de Nova Iorque, decidiram paralisar 
seus trabalhos, reivindicando o direito à jornada de 
10 horas. Era 8 de março de 1857, data da primeira 
greve norte-americana conduzida somente por mulhe-
res. A polícia reprimiu violentamente a manifestação 
fazendo com que as operárias se refugiassem dentro 
da fábrica. Os donos da empresa, junto com os poli-
ciais, as trancaram no local e atearam fogo, matando 
carbonizadas todas as tecelãs. 

Em 1910, durante a II Conferência Internacional 
de Mulheres, realizada na Dinamarca, foi proposto que 
o dia 8 de março fosse declarado Dia Internacional da 
Mulher em homenagem às operárias de Nova Iorque. 

Para você que busca no dia a dia sua indepen-
dência, sua liberdade, sua identidade própria; você que 
luta profissional e emocionalmente para ser valorizada 
e compreendida; você que a cada momento tenta ser a 
companheira, a amiga, a rainha do lar; você que batalha 
incansavelmente por seus próprios direitos e também 
por um mundo mais justo e por uma sociedade sem 
violências; você que resiste aos sarcasmos daqueles 
que a chamam pejorativamente de feminista liberal 
e que já ocupa um espaço na fábrica, na escola, na 
empresa e na política; a essas que têm a capacidade 
de gerar outro ser, temos o dever de gerar alternati-
vas para que a ação criadora realmente ajude outras 
mulheres a conquistar a liberdade de Ser.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, solicito a transcrição nos Anais da 
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Casa do artigo Exportar para combater a crise, publi-
cado no jornal Brasil Econômico.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR

Exportar para combater a crise
Publicado em 18/10/2011 
A crise econômica nos países industrializados 

acirra o ambiente de competição no comércio inter-
nacional e amplia os desafios que o Brasil tem de 
superar para aumentar suas exportações. Empre-
sários precisam investir em eficiência e o Governo 
oferecer os instrumentos para que nossos produtos 
possam disputar no mercado globalizado. É o que 
estamos fazendo.

Nesta semana, a Câmara vota duas medidas 
do Plano Brasil Maior que melhoram as condições 
para as empresas brasileiras exportar e competir 
com os importados no mercado interno. A ideia é 
globalizar as nossas empresas e, ao mesmo tempo, 
enraizar aqui as estrangeiras, para que elas passem 
a investir cada vez mais em pesquisa e desenvolvi-
mento no Brasil.

O objetivo é elevar a participação do setor em-
presarial nos investimentos em pesquisa e desenvolvi-
mento, de 0,6% do PIB em 2010, para 0,9% do PIB até 
2014. O Governo, por exemplo, irá reduzir a alíquota 
de IPI para os veículos que cumprirem critérios de in-
vestimento, de inovação tecnológica e de agregação 
de conteúdo nacional.

Em outra frente, o Governo planeja investir R$7 
bilhões em renúncia fiscal para estimular as exporta-
ções. É o Programa Reintegra, que concederá às em-
presas exportadoras crédito de até 3% do valor total 
exportado, permitindo a desoneração de tributações 
indiretas sobre as exportações de manufaturados.

O Governo também está criando o Fundo de 
Financiamento à Exportação para oferecer recursos 
necessários às micro, pequenas e médias empresas 
com taxas atrativas, fortalecendo-as frente aos con-
correntes internacionais. A União irá participar com 
até R$1 bilhão para financiar as exportações de bens 
e serviços brasileiros.

Ao mesmo tempo, o Itamaraty adota uma série de 
medidas para reforçar a promoção comercial do País no 
exterior e também a área de defesa de contenciosos. 
Entre outras medidas, foram anunciadas a contrata-
ção de uma nova banca internacional de advogados 
especialistas em Direito Comercial para trabalhar em 
Washington; a criação de uma força-tarefa especial 
para cuidar apenas da China, e a ampliação da parti-
cipação do Brasil em exposições internacionais e no 
número de diplomatas dedicados ao tema.

No primeiro semestre, o comércio exterior brasileiro 
registrou corrente de comércio recorde de US$223,6 bi-
lhões, com ampliação de 30,1% sobre o mesmo período 
de 2010. As exportações encerraram o período com valor 
de US$118,3 bilhões – crescimento de 31,6%. Este cres-
cimento significativo indica a solidez da progressiva inser-
ção brasileira no comércio internacional, que responde 
hoje por 1,36% do total das exportações mundiais. A meta 
do Plano Brasil Maior é elevar essa participação a 1,6%.

Em uma conjuntura econômica mundial marcada 
por forte incerteza, o Plano Brasil Maior é um passo 
importante no sentido de dotar a economia brasileira 
de melhores condições para enfrentar a competição 
nos mercados globais, levando o País à posição de 
liderança tecnológica em setores estratégicos.

* Cândido Vaccarezza é Deputado Federal (PT 
– SP) e Líder do Governo na Câmara

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

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-

RECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Francisco Araújo PSD 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 3

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Amapá 1

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 3

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 2

RONDÔNIA

Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia 1

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Acre 2
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TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins 1

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Genecias Noronha PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 3

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Total de Rio Grande do Norte 1

PARAÍBA

Hugo Motta PMDB 
Total de Paraíba 1

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Sergio Guerra PSDB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 7

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Joaquim Beltrão PMDB 
Total de Alagoas 2

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Total de Sergipe 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Fernando Torres PSD 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Carlos Araújo PSD 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT 
Roberto Britto PP 
Total de Bahia 7

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV PvPps
Dimas Fabiano PP 
Eduardo Azeredo PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb

Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Walter Tosta PSD 
Total de Minas Gerais 13

ESPÍRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo 1

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Total de Rio de Janeiro 9

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Alberto Mourão PSDB 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Bruna Furlan PSDB 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
José Mentor PT 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Vicente Candido PT 
Total de São Paulo 14

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 2

DISTRITO FEDERAL

Jaqueline Roriz PMN 
Total de Distrito Federal 1

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Heuler Cruvinel PSD 
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Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PMDB 
Total de Goiás 5

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Giroto PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 3

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
Angelo Vanhoni PT 
Fernando Francischini PSDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Takayama PSC 
Total de Paraná 6

RIO GRANDE DO SUL

Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 4

 Deixam de comparecer os srs.:

 Partido Bloco

AMAPÁ

Luiz Carlos PSDB 
Total de Amapá 1

PARÁ

José Priante PMDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará 2

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Total de Acre 1

TOCANTINS

Irajá Abreu PSD 
Total de Tocantins 1

MARANHÃO

Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Francisco Escórcio PMDB 
Nice Lobão PSD 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Total de Maranhão 5

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 3

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bruno Araújo PSDB 
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Pernambuco 3

ALAGOAS

João Lyra PSD 
Total de Alagoas 1

SERGIPE

Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe 1

BAHIA

Erivelton Santana PSC 
Total de Bahia 1

MINAS GERAIS

Fábio Ramalho PV PvPps
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Mário de Oliveira PSC 
Odair Cunha PT 
Total de Minas Gerais 4

RIO DE JANEIRO

Edson Santos PT 
Total de Rio de Janeiro 1

SÃO PAULO

Dimas Ramalho PPS PvPps
Gabriel Chalita PMDB 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
José De Filippi PT 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 6

MATO GROSSO

Júlio Campos DEM 
Total de Mato Grosso 1

GOIÁS

Pedro Chaves PMDB 
Total de Goiás 1

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB 
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Ata da 30ª Sessão, Extraordinária, Noturna, da  
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da  

54ª Legislatura, em 6 de março de 2012
Presidência do Sr.: Marco Maia, Presidente

Às 20 horas e 5 minutos comparecem à 
casa os srs.:

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

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 8

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá 7

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 

João Pizzolatti PP 
Mauro Mariani PMDB 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Total de Santa Catarina 4

RIO GRANDE DO SUL

Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Onyx Lorenzoni DEM 
Total de Rio Grande do Sul 2

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, antes convocando para hoje, terça-feira, dia 
6 de março, às 20h05min, sessão extraordinária da 
Câmara dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

ITEM ÚNICO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
N° 445-C, DE 2009 

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 445-
B, de 2009, que altera os arts. 21, 22 e 48 
da Constituição Federal, para transferir da 
União para o Distrito Federal as atribuições 
de organizar e manter a Defensoria Pública 
do Distrito Federal.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 4 
minutos.)
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Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 15

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 8

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 8

ACRE

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

TOCANTINS

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

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hélio Santos PSD 

Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Simplício Araújo PPS PvPps
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 14

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 19

PIAUÍ

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

RIO GRANDE DO NORTE

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

Armando Abílio PTB PsbPtbPcdob
Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 12

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 21

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 8

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 

Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 7

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PSD 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 38

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
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Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 49

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 

Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 8

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 45
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SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps

Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Total de São Paulo 64

MATO GROSSO

Cabo Juliano Rabelo PSB PsbPtbPcdob
Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal 8

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB 
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Marina Santanna PT 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
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Fabio Trad PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
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 PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 30

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PSD 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 12

RIO GRANDE DO SUL

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

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

presença registra na Casa o comparecimento de 482 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dis-

pensa a leitura da ata da sessão anterior.

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser publicado)

IV – ORDEM DO DIA

Presentes os seguintes srs. deputados:

 Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
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Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 8

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá 7

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 15

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 8

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 

Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 8

ACRE

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

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Eduardo Gomes PSDB 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins 7

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pedro Novais PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Simplício Araújo PPS PvPps
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão 13

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Guimarães PT 
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José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mário Feitoza PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 19

PIAUÍ

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

RIO GRANDE DO NORTE

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

PARAÍBA

Armando Abílio PTB PsbPtbPcdob
Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 12

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob

Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 22

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 8

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT 
Rogério Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 7

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PSD 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
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Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 38

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb

Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 48

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 10

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro 45

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 

Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Total de São Paulo 63

MATO GROSSO

Cabo Juliano Rabelo PSB PsbPtbPcdob
Carlos Bezerra PMDB 
Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Nilson Leitão PSDB 
Pedro Henry PP 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso 7
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DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal 8

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB 
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Marina Santanna PT 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PMDB 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 8

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 

Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
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 PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 30

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PSD 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Marco Maia PT 
Marcon PT 
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Nelson Marchezan Junior PSDB 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Renato Molling PP 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 29

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 473 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 445-C, DE 2009 

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 445-
C, de 2009, que altera os arts. 21, 22 e 48 
da Constituição Federal, para transferir da 
União para o Distrito Federal as atribuições 
de organizar e manter a Defensoria Pública 
do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há 
oradores inscritos.

Declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.

“Art. 1º Os arts. 21, 22 e 48 da Constitui-
ção Federal passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 21.  ................................................
 ..............................................................
XIII – organizar e manter o Poder Judi-

ciário, o Ministério Público do Distrito Federal 
e dos Territórios e a Defensoria Pública dos 
Territórios:

.........................................................” (NR)
“Art. 22.  ................................................
 ..............................................................
XVII – organização judiciária, do Ministé-

rio Público do Distrito Federal e dos Territórios 
e da Defensoria Pública dos Territórios, bem 
como organização administrativa destes;

.........................................................” (NR)
‘‘Art. 48.  ................................................
 ..............................................................

IX – organização administrativa, judiciária, 
do Ministério Público e da Defensoria Pública 
da União e dos Territórios e organização judici-
ária e do Ministério Público do Distrito Federal;

.........................................................” (NR)

‘‘Art. 2º Sem prejuízo dos preceitos esta-
belecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, 
aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito 
Federal os mesmos princípios e regras que, 
nos termos da Constituição Federal, regem as 
Defensorias Públicas dos Estados.

Art. 3º O Congresso Nacional e a Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, imediatamente 
após a promulgação desta Emenda Constitu-
cional e de acordo com as suas competências, 
instalarão comissões especiais, destinadas a 
elaborar, em sessenta dias, os projetos de lei 
necessários à adequação da legislação infra-
constitucional à matéria nela tratada.

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra 
em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos quanto ao disposto no art. 1º, decorridos 
cento e vinte dias de sua publicação oficial.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presidên-
cia solicita a todas as Sras. Deputadas e a todos os 
Srs. Deputados que tomem os seus lugares, a fim de 
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Na orientação, pode ser colocado “sim” para to-

dos os partidos.
 O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para registrar, o Bloco PV/PPS vota favoravelmente no 
segundo turno desta PEC que dá Defensoria Pública 
ao Distrito Federal. Ela não retira encargos da União 
e não traz encargos para o DF, porque ele já tem o 
Centro de Assistência Judiciária.

Por isso, votamos “sim”.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Já está 

iniciada a votação. O painel já está aberto.
 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passo a 

palavra ao Deputado Jilmar Tatto, pela Liderança do PT.
O SR. JILMAR TATTO – Sr. Presidente, nobres 

Srs. Deputados, nobres Sras. Deputadas, a Presidenta 
Dilma foi à Alemanha visitar uma importante feira tecno-
lógica, não só para aprender, mas também para ouvir 
e trazer para o Brasil aquilo que há de melhor na feira 
de Hannover, a principal feira de tecnologia do mundo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Jilmar Tatto, permita-me 1 minuto.

Chegou à Mesa um requerimento de urgência 
para a votação da Lei Geral da Copa, assinado por 
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praticamente todos os Líderes, aí incluído o Líder da 
Minoria. Pergunto a V.Exas. se há acordo para a vo-
tação do requerimento nesta sessão. Neste caso, os 
Deputados terão que permanecer em plenário, porque 
também a votação deste requerimento será nominal.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não há acor-
do para essa questão.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Não há acordo, Sr. 
Presidente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco//PTB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos 
deixar para votar amanhã, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos dei-
xar para votar amanhã o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Devolvo a 
palavra ao Deputado Jilmar Tatto, que terá o tempo 
restaurado.

O SR. JILMAR TATTO (PT – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Como eu dizia, a feira de Hannover é a principal 
feira de tecnologia do mundo. E há uma preocupação do 
Governo brasileiro no sentido de o Brasil ter tecnologia 
própria, ter investimentos tanto no setor de tecnologia 
quanto no de inovação. Nós queremos no Brasil em-
pregos de qualidade, empregos que trabalhem ciência, 
que trabalhem inteligência, empregos que, no setor de 
manufaturados, efetivamente possam fazer com que 
este País dê um salto de qualidade.

Nós não queremos exportar só commodities. Não 
queremos exportar só grãos. Nós queremos exportar 
também tecnologia, e a melhor maneira de termos tec-
nologia própria é investir na educação de base, investir 
no ensino superior, investir em tecnologia.

Quando nós trouxermos o investimento de fora, 
através de consórcios, a condição número 1 para que es-
sas empresas pudessem participar de uma licitação, de 
uma concorrência, de uma concessão, era que houvesse 
transferência de tecnologia. Fizemos esse debate aqui 
quando discutimos o trem de alta velocidade. Um dos 
elementos principais seria a transferência de tecnologia.

Estamos fazendo um grande esforço para ter no 
Brasil empresas que produzam no setor de fármacos, 
no setor farmacêutico, a fim de que também possamos 
exportar nessa área, a fim de que, pela primeira vez, o 
País tenha competitividade no setor. E felizmente, gra-
ças a convênio com empresas nacionais, com apoio 
do BNDES, com apoio do Governo Federal, podere-
mos ter competitividade também na área de fármacos.

Mas de tudo isso, Sr. Presidente, o mais importante 
para nós, a grande mensagem, o grande esforço do Gover-
no Federal, é no sentido de que em 2012 nós possamos 

crescer pelo menos 4%. Como se faz isso? Não basta uma 
intenção, uma ideia. Para alcançarmos o patamar de 4%, 
exige-se muito planejamento, esforço, decisões políticas. E 
é justamente isso o que o Governo Federal está fazendo.

De que maneira? A primeira grande decisão da 
Presidenta Dilma é que o Orçamento deste ano possa 
ser executado já no primeiro semestre, principalmen-
te o do setor de investimentos, naquilo que foi con-
vencionado chamar de Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC. Bilhões serão investidos nessa 
área, com a construção de usinas, a construção e a 
reforma de estradas, a reforma e ampliação de portos 
e aeroportos. O PAC é um elemento importante para o 
aquecimento da nossa economia, para o crescimento 
do País e a geração de empregos.

Além do PAC, há também o Minha Casa, Minha 
Vida. O setor de material de construção é dos que 
mais empregam neste País, e com a vantagem de que 
a grande maioria – se não 100%, com certeza 99% – 
dos materiais usados, como cimento, areia, madeira, 
material elétrico, ferro, é produto nacional. Nós temos 
que investir muito no Minha Casa, Minha Vida para al-
cançar esse patamar de 4% de crescimento.

Mas outras medidas também estão sendo tomadas. 
A primeira, com certeza, é baixarmos os juros. Por isso 
toda a sociedade brasileira está acompanhando com aten-
ção os passos do Banco Central, sem interferir, mas com 
olhar bastante direcionado, para que baixemos os juros 
ao patamar de um dígito. Isso fará crescer a economia 
e dará às empresas a coragem de buscar empréstimos.

E por falar em empréstimos, outro setor que o Go-
verno está perseguindo é o de créditos. O crédito mais 
fácil, para que empresas, pessoas jurídicas, e pessoas 
físicas possam realmente investir, comprar, consumir, isso 
aquece a economia. E nós temos um banco com papel 
fundamental na concessão de crédito, que é o Banco do 
Brasil, além da Caixa Econômica Federal. Principalmente 
o Banco do Brasil. Devemos facilitar o crédito através dos 
bancos, do BNDES, para que mais empresas possam 
captar recursos. Não foi à toa que se deu ao BNDES 
maior aporte do que ano passado, na ordem de 120 bi-
lhões de reais. Precisamos, também na área do crédito, 
trabalhar para atingir o patamar de 4% de crescimento. 
Vamos conseguir, através do crédito consignado, fazer 
com que as pessoas possam aquecer a economia.

Valorização do salário mínimo. Conforme lei que 
nós aprovamos na Casa, todo ano a valorização do 
salário mínimo se dá naquele patamar que se conven-
cionou chamar de PIB do ano anterior, e da inflação 
também, do ano anterior.

Outros elementos fundamentais para o crescimento 
econômico que o Brasil não pode deixar de debater – esta 
Casa tem papel fundamental nisto – são: a desonera-
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ção das exportações, mediante a diminuição ou mesmo 
a isenção de impostos, principalmente do IPI; o fim da 
guerra fiscal que existe nos Estados; a desoneração da 
folha de pagamentos para os setores que mais empre-
gam, que mais contratam funcionários; a desoneração da 
folha para os setores que trabalham com ciência, tecno-
logia e inovação; e a desoneração da folha para os que 
exportam. Assim geraremos mais empregos no Brasil.

Queremos investimentos estrangeiros. Quere-
mos investimentos de fora. O Brasil é um país aberto, 
um país que acolhe todo mundo, é a terra das opor-
tunidades. Podemos oferecer segurança do ponto de 
vista político e também do ponto de vista econômico. 
Temos a maior democracia dos BRICS. A propósito, 
aprovamos o FUNPRESP na semana passada, o que 
ajuda na imagem do Governo brasileiro. Também te-
mos segurança do ponto de vista e social. Inserimos 
na economia 40 milhões de pessoas, que saíram das 
classes D e E. Temos segurança do ponto de vista ma-
croeconômico dos objetivos do Governo.

Portanto nós queremos que essas empresas ve-
nham para o Brasil. O que não queremos é moeda podre. 
O que não queremos são os especuladores. O que não 
queremos é essa enxurrada de euros e de dólares que 
vêm para cá não para aquecer nossa economia, não 
para gerar empregos, não para potencializar o melhor 
da nossa mão de obra, dos nossos recursos naturais, 
da nossa inteligência, que vêm para cá especular. Esse 
dinheiro não nos interessa. Essa valorização irreal do 
real não nos interessa, porque ela enfraquece as em-
presas nacionais, desnacionaliza as empresas nacio-
nais, faz com que elas sofram. Esse aporte de recursos 
não é saudável do ponto de vista da nossa economia.

O Brasil está aberto para investimentos em produção, 
tecnologia, mão de obra, mas está aberto para aqueles 
que acreditam que este País é um porto seguro para inves-
timentos de curto, médio e longo prazos. O investimento 
de curto prazo no mercado financeiro não nos interessa. 
O que nós queremos é investimento na produção.

Para mantermos nosso patamar de crescimen-
to acima de 4% é preciso o esforço de todo mundo. A 
Câmara dos Deputados deu o exemplo quando votou a 
FUNPRESP, dá o exemplo quando vota medidas como 
este crédito suplementar para um setor tão importante 
como a educação, a ciência e a tecnologia.

Esta é a pauta de que o País precisa para cres-
cer, prosseguir distribuindo renda, manter seus com-
promissos com o meio ambiente, com o crescimento 
sustentável. Este é o Brasil da Presidenta Dilma. Este 
é o Brasil que todos nós queremos.

 O SR. PEDRO CHAVES (PMDB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior votei acompanhando o partido.

 O SR. BRUNO ARAÚJO – Sr. Presidente, ques-
tão de ordem, pelo PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação.

O SR. EMILIANO JOSÉ – Sr. Presidente, só para...
O SR. BRUNO ARAÚJO – Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Questão de 

ordem para o Deputado Bruno Araújo, Líder do PSDB, 
primeiro. Depois passo a palavra a V.Exa.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB – PE. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
chegou a esta Casa, em 17 de agosto de 2011, a Pro-hegou a esta Casa, em 17 de agosto de 2011, a Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 70, de 2011, que 
dá novo rito à tramitação de medidas provisórias.

A referida proposta foi despachada à Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania em 1º de se-
tembro do mesmo ano, vindo a ser recebida naquela 
Comissão em 8 de setembro.

Somente em 19 de outubro foi designado o Re-
lator, o nobre Deputado Ricardo Berzoini.

A matéria encontra-se pendente de parecer até a 
data de hoje, perfazendo 50 sessões ordinárias, segun-
do os registros da Secretaria-Geral da Mesa, prazo bem 
superior ao regimental, de cinco sessões, previsto no art. 
202 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

No que diz respeito ao cumprimento de prazos 
para a tramitação de projetos de lei, o § 6º do art. 52 
do Regimento disciplina:

“Art. 52.  ................................................
§ 6º Sem prejuízo do disposto nos §§ 4º 

e 5º, esgotados os prazos previstos neste ar-
tigo, o Presidente da Câmara poderá, de ofí-
cio ou a requerimento de qualquer Deputado, 
determinar o envio de proposição pendente de 
parecer à Comissão seguinte ou ao Plenário, 
conforme o caso, independentemente de inter-
posição do recurso previsto no art. 132, § 2º, 
para as referidas no art. 24, inciso II.”

Entendo, Deputado Marco Maia, que V.Exa. pode 
enviar a matéria para a Comissão Especial a ser cria-
da, para análise de mérito. 

Quanto à admissibilidade, V.Exa. poderia determinar 
que a própria Comissão Especial também se encarregas-
se dessa análise, uma vez que a referida Comissão já 
cumpre com essa tarefa ao analisar eventuais emendas 
que venham a ser oferecidas de acordo com o Regimento.

Assim, Sr. Presidente, é que, com a devida vênia, 
na qualidade de Líder do meu partido, atesto a rele-
vância política da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 70, de 2011, e requeiro a V.Exa. que, no uso de sua 
competência, determine o envio da referida proposta à 
Comissão seguinte, neste caso a Comissão Especial.
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Trata-se de importante medida a ser adotada por 
V.Exa. no exercício de uma Presidência que reconhe-
ço se tem mostrado zelosa quanto à preservação das 
prerrogativas do Poder Legislativo.

Essa é a questão de ordem que submeto ao Pre-
sidente da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Bruno Araújo. Vou recolher a sua questão 
de ordem e vou lhe responder posteriormente.

O SR. EMILIANO JOSÉ – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-

rar a votação, Deputado. Só 1 minuto e já lhe passo 
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-
cerrada a votação.

Resultado: 
SIM:  407; 
TOTAL:  407; 
QUÓRUM:  408; 
OBSTRUÇÃO:  1. 

ESTÁ APROVADA A PEC.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 445/2009 – Segundo Turno – 
Nominal Eletrônica 
Início da votação: 6-3-2012 20:06
Encerramento da votação: 6-3-2012 20:21
Presidiu a Votação: Marco Maia 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dispen-
sada a votação da redação final da matéria, nos termos 
do inciso I do § 2º do art. 195 do Regimento Interno.

A matéria vai à promulgação.
O SR. EROS BIONDINI (Bloco//PTB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Eros 
Biondini votou com o partido, o PTB.

 O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-
cerrada a Ordem do Dia.

 O SR. EMILIANO JOSÉ (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dar 
como lido pronunciamento sobre o contrato assinado 
pelo Prefeito de Vitória da Conquista com a Caixa Eco-
nômica Federal que garantiu a urbanização de quatro 
importantes bairros daquele Município e, em segundo 
lugar, quero pedir a transcrição nos Anais da Casa de 
artigo do Deputado e companheiro José Mentor sobre 
a proibição do Vale Tudo, do MMA, na televisão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Município 
de Vitória da Conquista, em meu Estado, a Bahia, tem 
se destacado no cenário nacional graças às qualidades 
de um governo que tem como diretriz principal a parti-
cipação popular, um governo sério, sobre o qual jamais 
recaíram denúncias de corrupção, mesmo depois de 
quase 16 anos no comando da terceira maior cidade 
da Bahia. E esta segunda-feira, dia 5 de março, ficará 
assinalada como uma data significativa para milhares 
de conquistenses, que serão beneficiados com amplas 
obras de pavimentação. 

O Prefeito Guilherme Menezes assinou contrato 
com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento, o PAC II, no valor 
de quase 28 milhões de reais, para urbanização de 
quatro importantes bairros: Zabelê, Bateias, Morada 
Real e Loteamento Vila América. 

O PAC II é um programa do Governo Federal 
que destina recursos aos Municípios para que sejam 
realizadas ações nas áreas social e urbana, além de 
contribuir para a construção da infraestrutura logística e 
energética, de modo a sustentar o crescimento do País.

Quero parabenizar o Prefeito Guilherme Mene-
zes e toda equipe do Governo Municipal pela capaci-
dade de atrair para a cidade investimentos que trans-
formam para melhor a vida de milhares de pessoas. 
Como bem afirmou no ato de assinatura do contrato 
o Superintendente da Caixa Econômica Federal José 
Ronaldo Cunha, infelizmente ainda são poucos os 
Municípios brasileiros que obtiveram êxito ao requerer 
esse financiamento. 

Nas palavras dele: “As questões legais são mui-
to longas e infelizmente poucos são aqueles que con-
seguem chegar nessa etapa final a que Vitória da 
Conquista chegou. Conquista foi o único Município 
da Região Sudoeste a celebrar o contrato. Eu quero 
parabenizar a gestão por esse sucesso, porque não 
é de agora. Lembro que, há 15 anos, quando esta 
administração assumiu a gestão do Município, nós já 
percebíamos, sabíamos e ouvíamos falar do tipo de 
gestão, de seriedade, de confiança, de transparência. 
É muito importante, e fica fácil a gente trabalhar com 
Municípios que têm este compromisso”. Foi o que afir-
mou o Superintendente da Caixa.

Vale informar, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
que Vitória da Conquista está entre os poucos Municí-
pios brasileiros que elaboram projetos e têm projetos 
aprovados. Para contratar o financiamento, superior a 
27 milhões de reais, o Município demonstrou capaci-
dade de endividamento. Estava adimplente; tem, por-
tanto, crédito e respeito. 

Quero destacar ainda o importante papel da Câ-
mara de Vereadores de Vitória da Conquista, que apro-
vou o pedido de financiamento graças à compreensão 
de que o Prefeito Guilherme Menezes e seu Governo 
vêm dando sucessivas demonstrações de compromis-
so e amor à cidade.

Apenas para os senhores terem uma ideia do que 
estamos falando, nos últimos 3 anos e meio mais de 
230 ruas foram pavimentadas e seus bairros recebe-
ram todo um trabalho de urbanização, o que melhorou 
a qualidade de vida de milhares de conquistenses. 

Com os recursos contratados agora com a Caixa 
Econômica Federal, outros milhares de pessoas serão 
beneficiadas, terão suas condições de vida melhora-
das. O Governo Guilherme Menezes continua o projeto 
político que tem mudado significativamente a vida do 
povo de Vitória de Conquista. 

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR

Proibir o MMA na televisão :: José Mentor
No Brasil, rinhas de galo e de canário são proi-

bidas, mas o “vale-tudo”, uma rinha humana, não; uns 
poucos ganham muito dinheiro com o sangue alheio.

Um projeto de lei que propus em 2009, proibindo 
a cobertura de MMA (em inglês, artes marciais mistas), 
o “vale-tudo”, pelas TVs, tem gerado polêmica, ainda 
mais após a realização, no Brasil, do UFC, principal 
campeonato da luta, e de sua transmissão pela maior 
rede de TV do país.

Nosso objetivo é proibir o televisionamento de 
lutas agressivas e brutais que banalizam e propagan-
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deiam a violência pela violência, sem qualquer outra 
mensagem, pela TV, que é uma concessão estatal.

Basta assistir a um único embate para ver a bru-
talidade e a contundência dos golpes, desde ponta-
pés e joelhadas na cabeça até cotoveladas no rosto, 
chaves de braço e “mata-leões” (chaves no pescoço).

Em dezembro, o brasileiro Rodrigo Minotauro 
quebrou o braço e teve de passar por cirurgia para 
colocar 16 pinos metálicos. Em outra apresentação 
recente, bastaram alguns segundos para o “vence-
dor” derrotar o adversário com dois únicos golpes. Há 
cenas de sangue jorrando longe após cotoveladas na 
boca e no nariz do oponente – que caiu, tremendo e 
com espasmos. E a luta continua!

O MMA nada tem a ver com as lutas de judô, ta-
-e-kwondo ou boxe, modalidades com regras previstas 
em competições olímpicas ou mesmo profissionais. 
Nem com o karatê, a capoeira ou o jiu-jítsu, destina-
dos à defesa pessoal, ao autocontrole e ao treinamento 
físico dos atletas. São lutas em que, mesmo nas com-
petições, a integridade física é preservada.

Éder Jofre, bicampeão mundial de boxe, é um 
dos veementes opositores ao MMA, que tem pouco 
de esporte e muito de “briga de rua”, onde vale tudo.

No Brasil, rinhas de galo e de canário são proi-
bidas legalmente. Há cidades, como São Paulo, por 
exemplo, que não permitem rodeios, porque ferem e 
machucam animais. Mas lutar MMA que maltrata, fere, 
machuca, lesiona, sangra o ser humano, pode! Rinha 
humana pode!

Em Nova York, desde 1997 são proibidas com-
petições e outras atividades do MMA. Na França, elas 
também já foram proibidas. No Canadá, em 2010, a 
associação médica concluiu que o MMA provoca trau-
mas e lesões que podem estar presentes pelo resto 
da vida do lutador.

A entidade sugeriu que o esporte seja banido do 
Canadá, que é o segundo maior mercado do UFC no 
mundo. No Brasil, médicos e pesquisadores têm se 
manifestado contra a prática, apontando riscos tan-
to de lesões, algumas permanentes, como de morte.

Ainda não há levantamentos oficiais de quantos 
praticantes de MMA morreram. Mas pelo menos três 
casos ficaram famosos, em apenas 13 anos da luta: o 
primeiro em 1998, na Ucrânia, e outros dois nos Es-
tados Unidos (2007 e 2010).

A veiculação das imagens dessas lutas pode in-
citar ainda mais a violência. São cenas que despertam 
instintos raivosos, maldosos. O UFC está avaliado em 
mais de US$1 bilhão e se tornou um fenômeno de mí-
dia, recorde de vendas de pay-per-view. São poucos 
ganhando muito com o sangue, com a desumanidade 
e com o destempero alheios.

Na Roma antiga, os gladiadores, escravizados, 
lutavam entre si até a morte. O jornalista esportivo Mil-
ton Neves, referindo-se ao MMA do Brasil, pergunta: 
“Os gladiadores de Roma voltaram?” Galvão Bueno, 
nas chamadas da TV Globo, alardeia “os gladiadores 
do século 21”.

Esta Folha, em editorial de 19 de dezembro, si-
nalizou a necessidade de regulação para as transmis-
sões de MMA: “é o século 21 naquilo que tem de mais 
primitivo e troglodita”.

O projeto de lei nº 5.534/2009 está agora na Co-
missão de Ciência da Câmara, já tendo passado pela 
de Desporto. Depois vai para a de Constituição e Jus-
tiça, podendo chegar ao Plenário, se houver recurso.

O debate é se o MMA é o tipo de atividade que 
queremos para formar, qualificar, graduar ou promover 
os valores esportivos e civilizatórios do cidadão brasi-
leiro. E essa a discussão que devemos travar.

JOSÉ MENTOR, 63, é advogado e deputado fe-
deral pelo PT-SP

Os artigos publicados com assinatura não tradu-
zem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao 
propósito de estimular o debate dos problemas brasi-
leiros e mundiais e de refletir as diversas tendências 
do pensamento contemporâneo.

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Carlos Sampaio votou “sim” na última votação.

O SR. JORGE BOEIRA (PSD – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Jorge Boeira votou conforme a orientação partidária.

O SR. PAULO FREIRE (Bloco/PR – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Paulo Freire votou com o partido.

O SR. SARAIVA FELIPE (PMDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Saraiva Felipe seguiu a orientação do partido 
na votação anterior.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – A Deputada Íris 
de Araújo votou com o seu partido, o PMDB, na últi-
ma votação.

 A SRA. ERIKA KOKAY (PT – DF. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o povo do 
Distrito Federal agradece a votação que acabamos de 
efetivar, que assegura a existência da Defensoria Pú-
blica do Distrito Federal, fundamental para assegurar 
direitos violados.

Em nome da bancada feminina, queremos vo-
tar o projeto que assegura a equidade de gênero nas 
empresas, para que possamos destruir as paredes e 
os tetos de vidro que impedem que as mulheres te-
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nham as mesmas condições que os homens no local 
de trabalho.

Levaremos essa discussão e queremos que a 
sociedade brasileira entenda que é inadmissível que 
exista discriminação no ambiente de trabalho. Por isso 
fazemos um apelo, para que possamos aprovar ama-
nhã o Projeto de Lei nº 6.653 e assim dizer às mulhe-
res que esta Câmara está com o mesmo discurso de 
defesa da democracia.

Durante o discurso da Sra. Erika Kokay, o Sr. Mar-
co Maia, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Zé Geraldo, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

 O SR. ANTÔNIO ROBERTO (Bloco/PV – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado An-
tônio Roberto votou com o partido na votação anterior.

O SR. GABRIEL GUIMARÃES (PT – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Gabriel 
Guimarães votou de acordo com a orientação do par-
tido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Eu vou aten-
der a todos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco//PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de 
registrar meus cumprimento aos defensores públicos 
de Brasília, principalmente ao Senador Gim Argello, 
que iniciou essa PEC no Senado.

O SR. JORGE BOEIRA – Sr. Presidente, ques-
tão de ordem.

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – O Deputa-

do Amauri Teixeira tem 1 minuto, depois nós vamos 
pela lista.

A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, a matéria da equidade salarial é de minha autoria. 
Quero convocar os Deputados a estarem aqui ama-
nhã para essa votação. Espero também a recuperação 
da Deputada Janete Rocha Pietá, nossa dirigente da 
bancada, que fez um grande esforço por essa vota-
ção. Esperamos que amanhã de fato se faça justiça 
e que se induza a equidade salarial entre homens e 
mulheres no Brasil.

O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, Benjamin Maranhão votou com 
o PMDB.

O SR. JORGE BOEIRA (PSD – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu pediria 
que V.Exa. abrisse um espaço para os Deputados jus-
tificarem seu voto na votação anterior. 

Quero ratificar o meu voto favorável ao Governo 
e conforme a orientação do partido.

O SR. ROBERTO TEIXEIRA (PP – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Roberto Teixeira votou 
“sim”, Presidente.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o Deputado Carlos Alberto Leréia votou de acordo 
com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Com a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado Garotinho.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de aproveitar a presença no plenário de 
todos os meus colegas integrantes da bancada evan-
gélica para pedir que, amanhã, em reunião, a bancada 
feche questão para votar contra o relatório da Comissão 
Especial da Copa, que aprovou a venda de bebidas 
alcoólicas nos estádios.

A bancada evangélica vai se reunir amanhã para 
fechar questão contra a venda de bebida alcoólica nos 
estádios, aprovada pela Comissão Especial da Copa.

Aproveito a oportunidade para registrar, com 
muito orgulho, a presença do meu filho Wladimir e da 
minha nora Tassiana.

O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PSDB.

O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
PT na última votação.

O SR. SILAS CÂMARA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Tem V.Exa. 
a palavra

O SR. SILAS CÂMARA (PSD – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
um registro muito importante. Chamo a atenção do 
Governo Federal para o estado de calamidade públi-
ca em que se encontram os Municípios do Rio Purus, 
do Juruá e do Alto Solimões, no Estado do Amazonas

Fiz uma viagem nesse final de semana por toda 
aquelas comunidades. Para V.Exa. ter uma ideia, Sr. 
Presidente, no Município de Boca do Acre, de uma 
população de 30 mil habitantes, 27 mil estão sendo 
afetados pela cheia do Rio Purus.

Chamo a atenção do Governo Federal, portanto, 
para que faça o mesmo que o Governo do Estado está 
fazendo, socorra com a sua mão amiga e também com 
recursos os amazonenses afetados pela cheia, para 
que possamos reconstruir essas cidades.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB – SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. FELIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
voto com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Com a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado Amauri Teixeira.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero tran-
quilizar a população de Salvador e da Bahia em rela-
ção à crise por que passa o Hospital Aristides Maltez.

Eu, metade da bancada federal da Bahia e 100% 
dos Senadores estávamos numa reunião, junto com o 
Secretário Jorge Solla e o Prefeito de Salvador, com 
o Ministro Alexandre Padilha. Temos certeza de que o 
Ministro vai acolher o pedido do Secretário para com-
pletar o teto financeiro do Aristides Maltez e de man-
ter o bom funcionamento daquele hospital que tantos 
serviços têm prestado ao nosso Estado. O Aristides 
Maltez é o único hospital oncológico da Bahia e preci-
sa continuar funcionando regularmente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se eu 
aqui estivesse, teria votado com o PMDB.

O SR. RICARDO IZAR (PSD – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o PSD.

O SR. LEANDRO VILELA (PMDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PMDB.

 O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito seja 
dado como lido discurso que fiz em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher. Tenho dito que este é o 
século em que as mulheres estão atuantes, progre-
dindo e buscando seus espaços, inclusive na política. 

Gostaria que o discurso fosse divulgado no pro-
grama A Voz do Brasil e pelos meios de comunica-
ção da Casa. 

Sr. Presidente, quero fazer um último comentário 
sobre a Lei Geral da Copa, cuja votação foi consoli-
dada hoje. Queria agradecer a votação. Com a minha 
iniciativa, contemplada no art. 30, deveremos destinar 
recursos decorrentes dos lucros que a FIFA vai obter 
por ocasião da Copa do Mundo de 2014 à formação 

dos jogadores, ajudando os clubes a construir centros 
de treinamento. 

Essa é uma importante conquista alcançada hoje. 
Vamos votar a matéria em plenário amanhã, provavel-
mente, ou na próxima semana.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo 
este espaço para homenagear as mulheres pelo Dia 
Internacional da Mulher. São guerreiras que dividem 
os afazeres domésticos e familiares com o trabalho. 
São sinônimo de persistente luta por um mundo mais 
justo e igualitário. Assim, reverencio a mulher, a mãe, 
a esposa, a trabalhadora, a cidadã, a companheira.

Ao mencionar essa data, não poderia deixar de 
cumprimentar as colegas Parlamentares e, em espe-
cial, a minha esposa, Rosele, minha mãe, Ana, mi-
nhas irmãs, Marta e Madalena, minha sogra, Célia, as 
cunhadas, amigas e as mulheres guerreiras da minha 
equipe de trabalho.

Essa data nos faz reviver um passado de lutas, 
marcado pelo ocorrido no dia 8 de março de 1857, 
quando centenas de trabalhadoras protestavam contra 
as condições impróprias que lhes eram oferecidas no 
ambiente de trabalho. O manifesto dessas guerreiras 
resultou em tragédia: dezenas morreram no incêndio 
acontecido em fábrica de tecidos na cidade de Nova 
York, Estados Unidos. A vida dessas mulheres ficou 
consagrada na história internacional. Elas foram e são 
exemplos de coragem e garra. 

De lá para cá, muitos avanços ocorreram. As mu-
lheres conquistaram seu espaço na sociedade e ga-
nharam visibilidade na hora de conseguir um emprego, 
dividindo muitas vezes a mesma área de atuação com 
os homens, até mesmo nos serviços mais pesados. 
Dessa forma, podemos afirmar que os espaços estão 
sendo conquistados. 

Desde 2011, o País é liderado, pela primeira vez, 
por uma mulher, a Presidente Dilma Rousseff, exemplo 
recente de que as mulheres também conquistaram po-
deres na política e nas decisões em prol do Brasil. Outro 
fato que contribuirá para o crescimento da presença 
feminina na vida pública, política e eleitoral refere-se 
às mudanças recentes na legislação eleitoral. A Lei nº 
12.034, de 2009, obriga as coligações partidárias a 
preencher a cota mínima de 30% de pessoas do sexo 
feminino nas disputas proporcionais.

Essa data também está sendo comemorada no 
Congresso Nacional, com a realização de seminário, 
no Auditório Nereu Ramos, sobre o Dia Internacional 
da Mulher. O evento está sendo organizado pela Câ-
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mara dos Deputados, pela Procuradoria Especial da 
Mulher e pela bancada feminina no Congresso Nacio-
nal. Este foi o tema escolhido para este ano: 80 Anos 
da Conquista do Voto Feminino – Mulher no Poder.

Ao falar sobre as mulheres na política, saliento 
que, no Rio Grande do Sul, o Movimento da Mulher 
Progressista, liderado por Ana Regina Gorski Rodri-
gues, é elogiável. No último sábado, participei do 1º 
Encontro da Mulher Progressista da 4ª Colônia, em 
que diversos assuntos entraram em pauta, entre eles 
o pleito eleitoral de 2012 e a participação das mulhe-
res na vida política.

A mulher, portanto, exerce uma diversidade de 
papéis, constituindo-se em verdadeiro exemplo de luta 
para a conquista de espaços mais justos e fraternais.

No mercado de trabalho ainda se evidenciam 
algumas diferenças, como salários proporcionalmen-
te mais baixos do que os recebidos pelos homens e a 
permanência por mais tempo na busca de emprego.

Nesse sentido, registro este pronunciamento com 
o propósito de reivindicar mais garantias às mulheres 
em busca de seu fortalecimento e sua plena partici-
pação, em condições de igualdade, em todas as es-
feras sociais, bem como nos processos de decisão. É 
fundamental que as esferas governamentais priorizem 
investimentos na política de valorização da mulher.

Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher!
Sr. Presidente, peço que este pronunciamento 

seja divulgado pelos meios de comunicação desta Casa 
legislativa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
 O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP – SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanho 
o partido nas votações.

O SR. RICARDO IZAR (PSD – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. CLEBER VERDE (PRB – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com a orientação do partido.

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB – SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Votei com o partido, 
Sr. Presidente.

O SR. FELIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido, o PDT.

O SR. PAULO PIAU (PMDB – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei com o partido.

 O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Com a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado José Airton.

O SR. JOSÉ AIRTON (PT – CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero publi-

camente fazer um apelo. Solicito ao coordenador da 
bancada do Nordeste e ao coordenador da bancada do 
Ceará, Deputado Gonzaga Patriota e Deputado Arnon 
Bezerra, respectivamente, a convocação das referidas 
bancadas para que possamos discutir os problemas 
relevantes do Nordeste.

De órgãos importantes, como o Banco do Nor-
deste, com sede em Brasília, está sendo cogitado o 
fechamento. Esse é um tema relevante que precisa-
mos discutir. Também precisamos debater o papel e a 
importância da SUDENE e do DNOCS no desenvol-
vimento regional.

Sr. Presidente, existe um projeto de suma impor-
tância. Trata-se do Projeto de Lei do Senado nº 688, de 
2011, do Senador Vital do Rêgo, que discute a questão 
do crédito rural, do endividamento dos produtores agrí-
colas do Nordeste, sobretudo da agricultura familiar.

São temas de alta relevância, e tanto a bancada 
do Nordeste quanto a bancada do Ceará precisam dis-
cutir urgentemente esses problemas, porque não pode-
mos aceitar, por exemplo, o fechamento das agências 
do Banco do Nordeste, como também o esvaziamento 
de instituições como o DNOCS e a SUDENE, que, sa-
bemos, vêm sofrendo nos últimos anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PAULO PEREIRA DA SILVA (PDT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido nas duas últimas votações.

 O SR. RONALDO FONSECA (Bloco/PR – DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
setores da imprensa insistem em dizer que a indicação 
do Senador Marcelo Crivella para o Ministério da Pes-
ca foi feita pela Presidência da República, na tentativa 
de acalmar a bancada evangélica. Há uma insistência 
absurda nesse tema. Quero deixar claro que o Senador 
Crivella poderia assumir qualquer Ministério no Brasil, 
e não tem nada a ver com os evangélicos.

Eu admiro isso. Por quê? Imaginem o Governo 
Federal entregar Ministério para evangélico, Ministério 
para católico, Ministério para espírita... Isso não existe 
no Brasil, minha gente!

O Senador Crivella é Ministro. Méritos para o PRB, 
seu partido. Não tem nada a ver com os evangélicos. 
“Ah, mas entregou o Ministério da Pesca para acalmar 
os evangélicos.” Evangélico não precisa ser acalma-
do aqui dentro, não. A bandeira que defendemos aqui 
vamos continuar defendendo, até porque evangélicos 
não estão buscando cargos, não.

Nós vamos continuar dizendo que somos contra o 
aborto, nós vamos continuar dizendo que somos contra 
o casamento homossexual, nós vamos continuar com 
a nossa bandeira.



Março de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 07 05523 

Então, não é Ministério que vai calar aqui a nos-
sa boca. Evangélicos não estão à procura de cargos 
neste Governo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Muito bem, 

Deputado.
 O SR. SANDRO MABEL (PMDB – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com a bancada.

O SR. PEDRO UCZAI (PT – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com a 
bancada do Partido dos Trabalhadores.

O SR. IRAJÁ ABREU (PSD – TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei 
o PSD nas últimas votações.

 O SR. DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero registrar que o nosso tribuno na 
Paraíba, Raimundo Asfora – estamos comemorando os 
25 anos de sua morte –, foi a grande essência do dis-
curso, o grande político daquele Estado que empolgava 
multidões. Faz falta a maneira como Raimundo Asfora 
foi, como campinense, para todo o Estado da Paraíba. 
Inclusive, quando faleceu, era o Vice-Governador do 
Estado da Paraíba, e tinha sido colega nosso como 
Deputado Federal.

Dessa forma, nós nos ressentimos com a sua 
morte e congratulamos a Paraíba inteira por ter tido a 
satisfação de conviver com um tribuno tão relevante.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Com a pa-

lavra o Deputado Lincoln Portela, para uma Comunica-
ção de Liderança, pelo Bloco Parlamentar PR/PTdoB/
PRP/PHS/PTC/PSL –  por 3 minutos.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, faleceu nesta terça-feira, 6 
de março, Xavier Neto, ex-Deputado Estadual pelo PR e 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Xavier Neto, o perito do TSE Jaime Amorim e o 
piloto Edvaldo Buick foram vítimas de um acidente aéreo 
quando se deslocavam para o Município de Parnaguá, 
no sul do Estado. A tragédia aconteceu no povoado 
de Croatá, Município de Eliseu Martins, distante 489 
quilômetros de Teresina.

Filho de José Cavalcante de Oliveira e Josefa 
Barbosa de Oliveira, Xavier Neto era formado em Far-
mácia, pela Universidade Federal do Maranhão, e em 
Direito, pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina.

Além de farmacêutico e advogado, o político 
piauiense foi Deputado Estadual pelo Piauí por seis 
vezes, exercendo também um mandato como suplente.

Conhecido pela firmeza de suas posições no co-
mando da legenda liberal desde 1985, foi fundador do 
PR, desde a fusão do PL com o PRONA. Xavier Neto 
respondeu pelo partido até sua indicação para o car-
go de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 
do Piauí, em 2010.

O Partido da República, profundamente conster-
nado, lamenta a precoce perda de um cidadão honrado, 
trabalhador e um eterno preocupado com nobres cau-
sas sociais. Xavier Neto nos deixa um legado exemplar 
de lutas e vitórias.

Aos familiares do nobre Deputado e Conselheiro, 
a solidariedade do Partido da República e, por certo, 
também desta Casa.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Com a pala-

vra, pela ordem, o Deputado Valdir Colatto, por 1 minuto.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB – SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a apreciação do novo Código Flo-
restal ficou para terça-feira. O Relator, Deputado Pau-
lo Piau, com certeza vai estudar a matéria neste final 
de semana. E lanço um apelo para que toda a Casa 
também faça isso.

Nós estamos tentando convencer o Relator a 
manter a Emenda nº 164, destacada por esta Casa, 
que tem de proceder à votação. Não é possível, de-
pois de terem votado no ano passado, agora mudarem 
de ideia, porque as lavouras, a agricultura, a pecuária 
ainda continuam na beira do rio, nós vamos expulsar 
os agricultores.

Estivemos com o Ministro Afonso Florence e mos-
tramos a S.Exa. que o impacto nas pequenas proprie-
dades do Brasil ninguém sabe exatamente qual vai ser.

Tenho certeza de que o Governo vai se convencer 
de que tem de fazer a consolidação das áreas plantadas 
– agricultura e pecuária. Vamos estabelecer o melhor 
projeto do Código Florestal do Brasil. Misturamos as 
contribuições do Senado e da Câmara.

É um bom projeto, é bom para o Brasil, é bom para 
o Governo, é bom para esta Casa. Precisamos fazer 
com que seja votado, no máximo, na próxima semana, 
para que possamos dar ao Brasil um Código Florestal 
de acordo com a realidade brasileira.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Com a pa-

lavra, pela ordem, o Deputado Jair Bolsonaro, por 1 
minuto.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, lamento a 
posição do Ministro da Defesa, Celso Amorim, quando 
publicamente demonstrou a intenção de punir militares 
que teriam assinado um manifesto. Lamento porque, 
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além de desconhecer a legislação ordinária, mais gra-
ve ainda, desconhece a própria Constituição. Isso só 
comprova que ele pode ser muito competente em ou-
tros setores, mas no setor da Defesa, não.

Nós temos o direito de nos manifestar. Vamos 
continuar nos manifestando. Lamentamos a posição do 
Ministro, assim como das Ministras Maria do Rosário e 
Menicucci quando dizem que se deve prender e punir 
militares por meio do funcionamento da Comissão da 
Verdade. Declaram isso depois de afirmarem, antes 
da aprovação da Comissão, que claramente são con-
trários a qualquer movimento persecutório no tocante 
à punição desses militares.

Sr. Presidente, uma perfeita democracia não se 
faz com revanchismo e com esses atos. Lamentamos, 
mais uma vez, que Celso Amorim não esteja à altura 
das Forças Armadas para ser seu Ministro.

 O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Vou encer-
rar a sessão.

O SR. JOSÉ MENTOR (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhei, na 
última votação, o Partido dos Trabalhadores.

 O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Com a pa-
lavra, pela ordem, o Deputado Domingos Sávio, do 
PSDB de Minas Gerais.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar que durante, todo o dia de hoje, nós do PSDB 
estivemos debatendo e analisando a questão do novo 
Código Florestal brasileiro.

Não tenho nenhuma dúvida de que o País pre-
cisa dessa legislação, e não apenas por uma questão 
ligada aos produtores rurais. Pelo contrário, tenho ab-
soluta convicção de que quem mais ganha com uma 
regulamentação adequada é o meio ambiente.

O atual Código Florestal encontra um entrave. 
Ele tem um problema absolutamente crítico, que é a 
permissão de prorrogação indefinida do decreto que 
estabelece, de maneira clara, a obrigatoriedade do re-
gistro das áreas de Reserva Legal e assim por diante.

Alguém tem dúvida de que, se não votarmos o 
novo Código Florestal, a Presidenta terá que prorrogar 
esse decreto de novo, como o Presidente Lula fez vá-
rias vezes? E, quando se vai promovendo o adiamen-
to indefinidamente, não se tem um marco regulatório 
claro, prezado Deputado Paulo Piau, que está fazen-
do um trabalho sério. Não havendo marco regulatório, 
ocorre sim, por parte de alguns que não têm escrúpulo, 
agressão ao meio ambiente.

O marco regulatório definitivo é bom para o meio 
ambiente, mas é muito importante para o médio, para 
o pequeno e para o microprodutor. Independentemente 
de o decreto não estar hoje em vigência, com a puni-

ção para o caso de não estar com o registro da área 
de reserva, esse pequeno está sendo vítima de ações 
do Ministério Público – alguns estão com prisão de-
cretada, prisão domiciliar.

É muito importante votar um código florestal que 
respeite o meio ambiente, mas que respeite também 
quem está trabalhando, quem está produzindo, que 
precisa ter tranquilidade jurídica para continuar traba-
lhando e continuar produzindo.

O Deputado Paulo Piau está elaborando esse 
relatório. Sendo assim, entendemos que poderemos 
ter um Código digno para todo o Brasil.

 O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Concedo a 
palavra, pela ordem, ao Deputado Dr. Grilo.

O SR. DR. GRILO (Bloco/PSL – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro que 
votei com o partido na votação anterior.

Aproveito o ensejo para registrar também o nos-
so apoio à votação do Código Florestal, porque acho 
que é uma realidade, uma necessidade do produtor 
rural. Esta Casa tem de mostrar o compromisso com 
o produtor rural, que tanto tem feito pelo nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Muito bem.
 O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Concedo a 

palavra, pela ordem, ao Deputado Pedro Uczai.
O SR. PEDRO UCZAI (PT – SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós queremos, 
sim, votar o Código Florestal brasileiro. Mas acredito 
que, com os estudos, com o aperfeiçoamento que o 
Senado fez, retomar a Emenda nº 164 é um retroces-
so. Não é possível imaginar que sustentabilidade no 
País vai ser estabelecida com esse tipo de legislação, 
com esse tipo de posição, que é legitimar aqueles que 
desmataram, cancelar multas milionárias e favorecer 
uma visão produtivista e não uma visão sustentável 
– de um lado, passa a produção de alimentos e, de 
outro, a preservação.

Tem-se que preservar e produzir e produzir e 
preservar, e não se utilizar de visão produtivista, con-
servadora, reacionária para se pensar a sustentabili-
dade. Não é possível retomar aquelas emendas e a 
Emenda nº 164 para se votar o Código Florestal, no 
ano em que haverá a Rio+20. O Brasil vai sediar um 
evento internacional relacionado à sustentabilidade.

 O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Deputado Carlaile Pedrosa.

O SR. CARLAILE PEDROSA (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Muito bem.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
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O SR. CARLOS BRANDÃO (PSDB – MA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, é com muita satisfação que subo hoje 
a tribuna deste plenário para fazer uma singela home-
nagem a todas as mulheres em nosso País.

Durante toda a semana me deparei com várias 
discussões que antecederam as comemorações do Dia 
Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março.

É indiscutível, a cada dia que passa a mulher 
brasileira conquista seu devido espaço na sociedade. 
Entretanto, ainda é preciso avançar muito nos incenti-
vos e romper antigas barreiras, erguidas no passado, 
mas que ainda se fazem presentes nos dias de hoje 
em alguns setores da sociedade.

Aproveitando o momento comemorativo, concen-
tro minhas preocupações e reflexões na representa-
tividade feminina nas Assembleias Legislativas, nas 
Câmaras de Vereadores, nas Prefeituras e até mesmo 
no Congresso Nacional.

Infelizmente, como todos sabemos, o número 
de mulheres nas Casas legislativas ainda está muito 
aquém do número que poderia ser considerado ideal. 
A mesma falha se aplica aos partidos políticos, no que 
se refere ao número de mulheres filiadas.

Como Presidente do PSDB do Maranhão, in-
tensifiquei as políticas de incentivo ao PSDB Mulher. 
Dessa forma, aumentamos significativamente, nos 
últimos meses, o número de filiadas e, consequente-
mente, abrimos amplas possibilidades de lançarmos 
candidatas em diferentes Municípios para as eleições 
de outubro deste ano. Iniciativas como essa só ajudam 
a reverter essa baixa representatividade das mulheres 
na política brasileira.

Portanto, gostaria de manifestar meus sinceros 
cumprimentos a todas as mulheres e incentivar a luta 
pelos seus direitos na sociedade contemporânea.

Era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, uso desta tribuna para denunciar 
uma ditadura que se instalou no Conselho Federal de 
Psicologia. Não é a primeira vez que me manifesto 
sobre esse conselho, mas agora as declarações do 
Presidente do referido órgão, o Sr. Humberto Verona, 
quando critica projeto de lei que tramita nesta Casa de 
leis, pretende desviar o foco para o Legislativo.

Lembro ao Sr. Presidente do Conselho Federal de 
Psicologia que as leis que criaram os Conselhos saíram 
desta Casa e têm como escopo trazer o melhor para 
a maior quantidade de pessoas. Se a sociedade, que 
é dinâmica, em outro momento sentir necessidade de 
aprimorar os diplomas legais, a iniciativa tem de partir 

desta Casa de leis, com a maioria aqui representada 
vendo seus anseios correspondidos.

Declarações como a manifestada pelo Presiden-
te do Conselho Federal de Psicologia só afrontam as 
instituições, desacreditando, com isso, sua própria ins-
tituição, pois quem exterioriza descontentamento com 
possíveis leis que venham a ferir seus interesses se 
caracteriza como uma pessoa autoritária.

Devo lembrar ao Sr. Humberto que os conselhos 
profissionais foram criados para aprimorar as relações 
profissionais com o povo e não para manipular seus 
filiados com posições maniqueístas e enfatizando as 
políticas de cunho ideológico.

A assertiva de que homossexualismo não é do-
ença é polemica. O médico psiquiatra Dr. Marcelo Cai-
xeta afirma que quem pode determinar se é doença ou 
não não é o Conselho de Psicologia, e sim o médico. 
Segundo o Dr. Caixeta, ao definir se a homossexuali-
dade é ou não doença, o Conselho de Psicologia es-
taria extrapolando suas atribuições. Além disso, afirma 
o psiquiatra, o Conselho não pode legislar sobre o que 
o profissional faz, e, “como o médico, o psicólogo de-
veria poder adotar o tratamento que quiser”. Não pode 
o Conselho continuar a tratar os psicólogos como se 
fossem profissionais incapazes de discernir o que é 
melhor para o exercício profissional.

Aconselho esse referido senhor a não comprar 
briga com seus próprios colegas. Que se abra o diálogo, 
para de uma vez por todas resolver esse imbróglio, e 
que voltem esses profissionais ao trabalho, tão impor-
tante, em favor de todos que precisam de cuidados, 
cessando essa demanda que tem ocupado cada vez 
mais espaço na mídia, mas de forma negativa, pois o 
que se vê é total falta de sintonia entre os membros de 
tão honrosa profissão, que é a dos psicólogos.

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

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, a indústria brasileira cresceu 1,6% em 2011 
e foi o setor que puxou para baixo o crescimento da 
economia do País no ano passado, que ficou em 2,7%, 
contra previsão de 3,2% do Governo. O resultado é 
considerado alarmante pela Confederação Nacional 
da Indústria – CNI, que alertou, ainda, para a estag-
nação do setor em 2011 e a possível queda na pro-
dução em 2012. Este ano, o crescimento da indústria 
está negativo em 3,3%.

Para a CNI, ainda é preciso remover obstáculos 
à competitividade e baixar os juros básicos – mesmo 
com quedas recentes, a SELIC, taxa básica de juros 
brasileira, é uma das mais altas do mundo.
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Tais fatores aumentam o custo de produção, tor-
nam os produtos nacionais mais caros e menos com-
petitivos no mercado internacional.

Se não houver uma alteração substantiva desse 
quadro, dificilmente a evolução do PIB (Produto Inter-
no Bruto) geral e da indústria apresentará mudança 
significativa relativamente à situação atual.

O resultado da indústria no último trimestre de 
2011 em relação aos três meses imediatamente an-
teriores – queda de 2,5% na atividade industrial – é o 
pior desde o quarto trimestre de 2009.

Há a previsão de o Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, lançar medidas para impedir a valorização 
do real – fator que prejudica a indústria, com a concor-
rência de produtos importados. Com a moeda brasileira 
valorizada, os produtos nacionais ficam menos atrativos 
no mercado externo e causam prejuízos à indústria.

Encerro registrando a nossa preocupação, inclusi-
ve, com o valor do câmbio, que precisa ser mais flexível, 
objetivando buscar o equilíbrio tanto nas exportações 
quanto nas importações, uma vez que no Brasil, não 
diferente de outros países, dependemos também das 
importações, mas, obviamente, devemos priorizar as 
nossas exportações.

Era o que tinha a dizer.

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

 O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – COMPA-
RECEM MAIS OS SRS.:
 Partido Bloco

TOCANTINS

Irajá Abreu PSD 
Total de Tocantins 1

MARANHÃO

Francisco Escórcio PMDB 
Total de Maranhão 1

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Total de Pernambuco 1

MINAS GERAIS

Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Piau PMDB 
Total de Minas Gerais 2

SÃO PAULO

Arnaldo Jardim PPS PvPps
Total de São Paulo 1

GOIÁS

Pedro Chaves PMDB 
Total de Goiás 1

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB 
João Pizzolatti PP 
Total de Santa Catarina 2

Deixam de comparecer os srs.:

 Partido Bloco

AMAPÁ

Luiz Carlos PSDB 
Total de Amapá 1

PARÁ

José Priante PMDB 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Total de Pará 2

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Total de Acre 1

MARANHÃO

Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Total de Maranhão 4

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará 3

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Pernambuco 2

ALAGOAS

João Lyra PSD 
Total de Alagoas 1

SERGIPE

Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe 1

BAHIA

Erivelton Santana PSC 
Total de Bahia 1
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MINAS GERAIS

Fábio Ramalho PV PvPps
Mário de Oliveira PSC 
Odair Cunha PT 
Total de Minas Gerais 3

RIO DE JANEIRO

Edson Santos PT 
Total de Rio de Janeiro 1

SÃO PAULO

Dimas Ramalho PPS PvPps
Gabriel Chalita PMDB 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
José De Filippi PT 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 6

MATO GROSSO

Júlio Campos DEM 
Total de Mato Grosso 1

SANTA CATARINA

Mauro Mariani PMDB 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Total de Santa Catarina 2

RIO GRANDE DO SUL

Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Onyx Lorenzoni DEM 
Total de Rio Grande do Sul 2

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Encerro a 
sessão, antes convocando para amanhã, quarta-feira, 
dia 7 de março, às 14 horas, sessão ordinária e, após, 
sessão extraordinária com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO ORDINÁRIA

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

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 549, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 549, de 2011, que reduz a zero 
as alíquotas da Contribuição para o PIS/PA-

SEP, da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS, da Contri-
buição para o PIS/PASEP – Importação e 
da COFINS – Importação incidentes sobre 
a importação e a receita de venda no mer-
cado interno dos produtos que menciona. 
Pendente de parecer da Comissão Mista. 
As emendas de nºs 1 e 36 foram retiradas 
pelo autor.

COMISSÃO MISTA: 01/12/2011
PRAZO NA CÂMARA: 15/12/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

12/02/2012 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 26/04/2012

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 550, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 550, de 2011, que altera a Lei nº 
10.735, de 11 de setembro de 2003, que dis-
põe sobre o direcionamento de depósitos à 
vista captados pelas instituições financei-
ras para operações de crédito destinadas 
à população de baixa renda e a microem-
preendedores, e dá outras providências. 
Pendente de parecer da Comissão Mista. 
As emendas de nºs 6 e 14 foram retiradas 
pela autora.

COMISSÃO MISTA: 01/12/2011
PRAZO NA CÂMARA: 15/12/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

12/02/2012 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 26/04/2012

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 551, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 551, de 2011, que altera dispo-
sitivos das Leis nº 7.920, de 12 de dezembro 
de 1989, nº 9.825, de 23 de agosto de 1999, 
nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992, nº 6.009, 
de 26 de dezembro de 1973, nº 5.862, de 12 
de dezembro de 1972, nº 12.462, de 5 de 
agosto de 2011; e dá outras providências. 
Pendente de parecer da Comissão Mista. As 
Emendas de nºs 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 foram indeferidas 
liminarmente por versarem sobre matéria 
estranha, nos termos do art. 4º, § 4º, da Re-
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solução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados 
(Questão de Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 06/12/2011
PRAZO NA CÂMARA: 20/12/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

17/02/2012 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 01/05/2012

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 552, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 552, de 2011, que altera o 
art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 
2004, e os arts. 1º e 8º da Lei nº 10.925, de 
23 de julho de 2004. Pendente de parecer 
da Comissão Mista. As Emendas de nºs 
78, 79, 107, e 110 a 126 foram indeferidas 
liminarmente por versarem sobre matéria 
estranha, nos termos do art. 4º, § 4º, da Re-
solução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados 
(Questão de Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 14/12/2011
PRAZO NA CÂMARA: 07/02/2011
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

25/02/2012 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 09/05/2012

URGÊNCIA 
(Art. 62, da Constituição Federal)

Discussão

5 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 553, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 553, de 2011, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, da Defesa 
e da Integração Nacional, no valor global 
de R$ 533.581.700,00, para os fins que es-
pecifica. Pendente de parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

COMISSÃO MISTA: 14/02/2012
PRAZO NA CÂMARA: 28/02/2012
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

17/03/2012 (46º DIA)

PERDA DE EFICÁCIA: 30/05/2012

6 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 554, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 554, de 2011, que altera a 
Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, para 
autorizar a União a conceder subvenção 
econômica, sob a forma de equalização de 
parte dos custos a que estão sujeitas as 
instituições financeiras para contratação 
e acompanhamento de operações de mi-
crocrédito produtivo orientado e autoriza 
a concessão de subvenção econômica, 
sob a modalidade de equalização de taxa 
de juros, nas operações de financiamento 
para a estocagem de álcool combustível, 
e altera a Lei nº 10.453, de 13 de maio de 
2002. Pendente de parecer da Comissão 
Mista.

COMISSÃO MISTA: 15/02/2012
PRAZO NA CÂMARA: 29/02/2012
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

18/03/2012 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 31/05/2012

7 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 555, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 555, de 2011, que altera a 
Lei nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, 
para autorizar a prorrogação de contratos 
por tempo determinado firmados com fun-
damento na alínea “h” do inciso VI do caput 
art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993, autoriza a prorrogação do prazo 
de vigência do contrato de gestão firmado 
entre a União e a Associação de comunica-
ção Educativa Roquette Pinto – ACERP, e 
dá outras providências. Pendente de pare-
cer da Comissão Mista. A emenda nº 3 foi 
retirada pelo autor.

COMISSÃO MISTA: 15/02/2012
PRAZO NA CÂMARA: 29/02/2012
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

18/03/2012 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 31/05/2012
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8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 556, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 556, de 2011, que altera 
a Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, 
relativa à contribuição do Plano de Se-
guridade do Servidor Público, prorroga 
a vigência do Regime Tributário para In-
centivo à Modernização e à Ampliação da 
Estrutura Portuária, de que trata a Lei nº 
11.033, de 21 de dezembro de 2004, e dá 
outras providências. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

COMISSÃO MISTA: 15/02/2012
PRAZO NA CÂMARA: 29/02/2012
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

18/03/2012 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 31/05/2012

9 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 557, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 557, de 2011, que institui o 
Sistema Nacional de Cadastro, Vigilância e 
Acompanhamento da Gestante e Puérpera 
para Prevenção da Mortalidade Materna, 
autoriza a União a conceder benefício fi-
nanceiro, altera a Lei nº 8.080, de 19 de se-
tembro de 1990, e a Lei nº 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999. Pendente de parecer da 
Comissão Mista.

COMISSÃO MISTA: 15/02/2012
PRAZO NA CÂMARA: 29/02/2012
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

18/03/2012 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 31/05/2012

10 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 558, DE 2012 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 558, de 2012, que dispõe 
sobre alterações nos limites dos Parques 
Nacionais da Amazônia, dos Campos Ama-
zônicos e Mapinguari, das Florestas Nacio-
nais de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e 
da Área de Proteção Ambiental do Tapajós, 

e dá outras providências. Pendente de pa-
recer da Comissão Mista.

COMISSÃO MISTA: 15/02/2012
PRAZO NA CÂMARA: 29/02/2012
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

18/03/2012 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 31/05/2012

AVISOS

ATO CONVOCATÓRIO

Nos termos do § 2º do artigo 28 do Regimento 
Interno, CONVOCO reunião destinada à instalação dos 
trabalhos das Comissões Permanentes e eleição dos 
respectivos Presidentes e Vice-Presidentes, no dia 7 
de março de 2012, quarta-feira, às 14 horas, para as 
Comissões de:

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural;

Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional;

Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática;

Constituição e Justiça e de Cidadania;
Defesa do Consumidor;
Desenvolvimento Econômico, Indústria 

e Comércio;
Desenvolvimento Urbano;
Educação e Cultura;
Finanças e Tributação;
Fiscalização Financeira e Controle;
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-

tentável;
Minas e Energia;
Relações Exteriores e de Defesa Na-

cional;
Seguridade Social e Família;
Trabalho, de Administração e Serviço 

Público; e
Viação e Transportes;
e às 16 horas, para as Comissões de:
Direitos Humanos e Minorias;
Legislação Participativa;
Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado; e
Turismo e Desporto.

Brasília, 6 de março de 2012. – Marco Maia, 
Presidente.
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS OU RECURSOS 

EMENDAS

II. RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO Conclusiva DE COMIS-
SÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), to-
dos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA 
QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A 
UMAS E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER-
GENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE; 
E/OU INJURIDICIDADE

PROJETO DE LEI

PL Nº 6.750/2010 (Senado Federal – Arthur Virgílio) 
– Dispõe sobre a dispensa de revista dos portadores 

de marca-passo ou aparelho similar por meio de portas 
magnéticas ou dispositivos de segurança semelhantes, 
e dá outras providências.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 6.750/10, principal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 3.883/08 e PL 
3.380/08, apensados. 
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12/3/2012

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE MARÇO DE 2012

Dia 7, 4ª-feira

15:00 ALBERTO FILHO (PMDB – MA)
15:25 ROGÉRIO CARVALHO (PT – SE)

Dia 8, 5ª-feira

15:00 JÚNIOR COIMBRA (PMDB – TO)
15:25 HÉLIO SANTOS (PSD – MA)

Dia 9, 6ª-feira

10:00 VICENTE ARRUDA (PR – CE)
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10:25 FRANCISCO ARAÚJO (PSD – RR)
10:50 WALNEY ROCHA (PTB – RJ)
11:15 FERNANDO TORRES (PSD – BA)
11:40 JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP – RS)

Dia 12, 2ª-feira

15:00 JOSE STÉDILE (PSB – RS)
15:25 FERNANDO FERRO (PT – PE)
15:50 VAZ DE LIMA (PSDB – SP)
16:15 NELSON PELLEGRINO (PT – BA)
16:40 LUIZ NISHIMORI (PSDB – PR)

Dia 13, 3ª-feira

15:00 GENECIAS NORONHA (PMDB – CE)
15:25 OZIEL OLIVEIRA (PDT – BA)

Dia 14, 4ª-feira

15:00 LEANDRO VILELA (PMDB – GO)
15:25 ABELARDO LUPION (DEM – PR)

Dia 15, 5ª-feira

15:00 NELSON BORNIER (PMDB – RJ)
15:25 JAIRO ATAÍDE (DEM – MG)

Dia 16, 6ª-feira

10:00 ROSE DE FREITAS (PMDB – ES)
10:25 CARLAILE PEDROSA (PSDB – MG)
10:50 PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
11:15 FERNANDO MARRONI (PT – RS)
11:40 TAUMATURGO LIMA (PT – AC)

Dia 19, 2ª-feira

15:00 PEPE VARGAS (PT – RS)
15:25 ODÍLIO BALBINOTTI (PMDB – PR)
15:50 FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)
16:15 ADRIAN (PMDB – RJ)
16:40 ELIANE ROLIM (PT – RJ)

Dia 20, 3ª-feira

15:00 NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)
15:25 ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)

Dia 21, 4ª-feira

15:00 ELCIONE BARBALHO (PMDB – PA)
15:25 PENNA (PV – SP)

Dia 22, 5ª-feira

15:00 MARA GABRILLI (PSDB – SP)
15:25 PAULO FOLETTO (PSB – ES)

Dia 23, 6ª-feira

10:00 ARACELY DE PAULA (PR – MG)
10:25 VICENTINHO (PT – SP)
10:50 DELEY (PSC – RJ)
11:15 BETO MANSUR (PP – SP)
11:40 JOSÉ DE FILIPPI (PT – SP)

Dia 26, 2ª-feira

15:00 MANOEL SALVIANO (PSD – CE)
15:25 LAURIETE (PSC – ES)
15:50 FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT – BA)
16:15 SEVERINO NINHO (PSB – PE)
16:40 LUCIANO CASTRO (PR – RR)

Dia 27, 3ª-feira

15:00 ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA (PMDB – SC)
15:25 MANATO (PDT – ES)

Dia 28, 4ª-feira

15:00 EDIVALDO HOLANDA JUNIOR (PTC – MA)
15:25 GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE)

Dia 29, 5ª-feira

15:00 RICARDO BERZOINI (PT – SP)
15:25 JEFFERSON CAMPOS (PSD – SP)

Dia 30, 6ª-feira

10:00 WILSON FILHO (PMDB – PB)
10:25 RENATO MOLLING (PP – RS)
10:50 BENJAMIN MARANHÃO (PMDB – PB)
11:15 PAULO MAGALHÃES (PSD – BA)
11:40 ALBERTO MOURÃO (PSDB – SP)

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SOBRE A MESA
I. Requerimento nº 4.504/12, do Sr. Jilmar Tatto e 

outros, que requer nos termos do art. 155 do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, urgência para 
apreciação do Projeto de Lei nº 2.330, de 2011, do Po-
der 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.

URGÊNCIA 
(Art. 155, do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI N° 4.857-B, DE 2009 

(Do Sr. Valtenir Pereira)

Reabertura da discussão, em turno úni-
co, do Projeto de Lei nº 4.857-B, de 2009, que 
cria mecanismos para coibir e prevenir a dis-
criminação contra a mulher, garantindo as 
mesmas oportunidades de acesso e venci-
mentos, nos termos dos arts. 1º, inciso III, 3º, 
I e IV, bem como arts. 4º, incisos II e IX e 5º, 
inciso I, da Constituição Federal, da Conven-
ção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
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de Discriminação contra as Mulheres e da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Pu-
nir e Erradicar a Violência contra a Mulher; e 
dá outras providências; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público pela aprovação, com Substi-
tutivo (Relatora: Dep. Thelma de Oliveira); da 
Relatora da Comissão de Seguridade Social e 
Família, proferido em Plenário, pela aprovação, 
na forma do Substitutivo apresentado (Relato-
ra: Dep. Cida Diogo); e do Relator da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, pro-
ferido em Plenário, pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação (Relator: Dep. Flávio Dino). 

Tendo apensado (1) o PL nº 6.653/09.

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 515, DE 2010 
(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 515, de 
2010, que altera a redação do inciso XVIII 
do art. 7º da Constituição Federal, para au-
mentar para cento e oitenta dias a duração 
do período da licença à gestante; tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade 
da PEC 30/07, apensada, com emenda (Rela-
tora: Dep. Maria do Rosário); e da Comissão 
Especial pela admissibilidade das Emendas 
de nºs 1 e 2 e, no mérito, pela aprovação da 
PEC 30/07, apensada, pela aprovação, com 
substitutivo, e pela rejeição das emendas 
(Relatora: Dep. Rita Camata).

Tendo apensada (1) PEC nº 30/07.

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

ATO CONVOCATÓRIO

Nos termos do § 2º do artigo 28 do Regimento Interno, 
CONVOCO reunião destinada à instalação dos trabalhos 
das Comissões Permanentes e eleição dos respectivos 
Presidentes e Vice-Presidentes, no dia 7 de março de 
2012, quarta-feira, às 14 horas, para as Comissões de:

– Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural;

– Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional;

– Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática;

– Constituição e Justiça e de Cidadania;
– Defesa do Consumidor;
– Desenvolvimento Econômico, Indústria 

e Comércio;
– Desenvolvimento Urbano;
– Educação e Cultura;
– Finanças e Tributação;
– Fiscalização Financeira e Controle;
– Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-

tentável;
– Minas e Energia;
– Relações Exteriores e de Defesa Na-

cional;
– Seguridade Social e Família;
– Trabalho, de Administração e Serviço 

Público; e
– Viação e Transportes;
e, às 16 horas, para as Comissões de:
– Direitos Humanos e Minorias;
– Legislação Participativa;
– Segurança Pública e Combate ao Cri-

me Organizado; e
– Turismo e Desporto.

Brasília, de março de 2012. – Marco Maia, Pre-
sidente.

I – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 405-A, DE 2009, DO SR. CLEBER VER-
DE, QUE “ALTERA A REDAÇÃO DO § 8º DO ART. 
195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA ASSE-

GURAR AO GARIMPEIRO E AO PEQUENO  
MINERADOR O DIREITO À APOSENTADORIA” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 10h 

A – Reunião de Instalação da Comissão e Eleição 
do Presidente e dos Vice-Presidentes 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR 
ESTUDO E APRESENTAR PROPOSTAS EM  

RELAÇÃO À REFORMA POLÍTICA. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 14h30min 
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Reunião Deliberativa

PAUTA: 
Discussão do Parecer do Relator. 

II – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE 
MATÉRIA ÀS COMISSÕES 

EM 06/03/2012: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 311/2011 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 
PROJETO DE LEI Nº 1.586/2011 

Comissão de Finanças e Tributação: 
PROJETO DE LEI Nº 3.135/2012 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 3.158/2012 

Comissão de Viação e Transportes: 
PROJETO DE LEI Nº 2.979/2011 

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 as-
segurar ao Garimpeiro e ao pequeno minerador o 
direito à aposentadoria”: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
405/2009 

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 44 
minutos.)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 140, DE 2012 

(Do Sr. Assis Carvalho e Outros)

Altera o inciso III do art. 155 da Cons-
tituição Federal para determinar que seja o 
imposto incidente sobre veículos automo-
tores terrestres, aéreos e aquáticos.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do §3º do Art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
Texto constitucional:

Art. 1º O inciso III do Art. 155 da Constituição Fe-
deral, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 155.  ..............................................
I –  .........................................................
II –  ........................................................

III – Propriedade de veículos automotores 
terrestres, aéreos e aquáticos.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor no na data de sua publicação.

Justificação

Considerando os objetivos fundamentais impos-
tos ao Estado brasileiro, estes estabelecidos no §3º 
do Artigo 1º da Constituição Federal, quais sejam: a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
no desenvolvimento nacional, na erradicação da po-
breza e marginalização, na redução das desigualdades 
sociais e regionais, bem como na promoção do bem-
-estar da coletividade. 

Para tanto, União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios necessitam de recursos para poder atingir 
estes objetivos fundamentais estabelecidos na carta 
magna e todas as outras atividades definidas por atos 
infraconstitucionais, que o Estado brasileiro deva de-
senvolver.

A consecução destes recursos somente é pos-
sível com a contribuição de todos os integrantes que 
compõem a sociedade brasileira; daí a necessidade 
de o Estado brasileiro tributar os indivíduos perten-
centes a ele.

De outro turno, a efetiva e eficiente tributação de 
todos os indivíduos que compõem o Estado brasileiro 
se mostra como força fundamental para a necessária 
e urgente redistribuição de renda em nosso país, de-
vendo-se sempre procurar tributar de forma progressi-
va e considerando a capacidade contributiva de cada 
cidadão para a obtenção de tais fins.

Neste sentido impossível a manutenção do atual 
sistema de tributação do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores que tão somente se restrin-
ge a tributação deste imposto aos veículos terrestres, 
não sendo permitida a incidência do mesmo sobre os 
veículos aéreos e aquáticos.

Devemos esclarecer que após a promulgação 
da Constituição de 1988 o entendimento da grande 
maioria dos juristas e doutrinadores brasileiros foi da 
possibilidade de incidência do IPVA sobre veículos 
aéreos e aquáticos. Entretanto em meados de 2007 
o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento 
do Recurso Extraordinário (RE) 379572 STF, enten-
deu que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores não inclui dentre o seu rol de incidência 
os veículos aquáticos e aéreos haja vista ser este im-
posto oriundo da Taxa Rodoviária Única, que excluía 
embarcações e aeronaves.

Com o conseqüente aumento da arrecadação 
do IPVA, quando da cobrança deste tributo sobre a 
propriedade de veículos automotores aéreos e aquá-
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ticos – Considerando o Brasil possuir a maior frota de 
aviões executivos do hemisfério sul, segundo dados 
da Agência Nacional de Aviação Civil que aponta para 
uma média de 12 mil aeronaves registradas e uma frota 
náutica esportiva em torno de 168 mil unidades segun-
do dados do Departamento de Portos e Costa da Ma-
rinha do Brasil – seria possível reduzir sensivelmente 
as alíquotas hoje aplicadas em carros e motos de todo 
o Brasil e com isso garantir uma maior justiça fiscal.

Ante todo o exposto, consideramos que tais dis-
torções não podem mais viger em nosso país. Portanto 
de suma importância a proposta de emenda à consti-
tuição ora apresentada haja vista tratar-se de meio que 
inexoravelmente garantirá maiores recursos ao erário, 
por meio de maior arrecadação, bem como findará com 
a injustiça ora perpetrada em nosso sistema tributário 
no que tange a não cobrança de imposto sobre a pro-
priedade de veículos automotores aéreos e aquáticos.

Pelas razões expostas, consideramos ser de 
grande relevância a participação e empenho dos no-
bres parlamentares no esforço para a aprovação desta 
Proposta de Emenda à Constituição.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Assis Carvalho, PT/PI.

Proposição: PEC 0140/12
Autor da Proposição: Assis Carvalho e Outros
Data de Apresentação: 6-3-2012

Ementa: Altera o inciso III do art. 155 da Cons-
tituição Federal para determinar que seja o imposto 
incidente sobre veículos automotores terrestres, aé-
reos e aquáticos.

Possui Assinaturas Suficientes:  SIM
Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas

1 ADEMIR CAMILO PSD MG
2 ALESSANDRO MOLON PT RJ
3 ALEXANDRE LEITE DEM SP
4 ALINE CORRÊA PP SP
5 AMAURI TEIXEIRA PT BA
6 ANDRE MOURA PSC SE
7 ANDRE VARGAS PT PR
8 ANGELO VANHONI PT PR

9 ANÍBAL GOMES PMDB CE
10 ANTÔNIA LÚCIA PSC AC
11 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
12 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
13 ARNALDO JORDY PPS PA
14 ARNON BEZERRA PTB CE
15 ARTHUR LIRA PP AL
16 ARTUR BRUNO PT CE
17 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
18 ASSIS CARVALHO PT PI
19 ASSIS DO COUTO PT PR
20 BENEDITA DA SILVA PT RJ
21 BERINHO BANTIM PSDB RR
22 BETO FARO PT PA
23 BOHN GASS PT RS
24 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
25 CÂNDIDO VACCAREZZA PT SP
26 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
27 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
28 CARLOS ZARATTINI PT SP
29 CARMEN ZANOTTO PPS SC
30 CHICO LOPES PCdoB CE
31 CLÁUDIO PUTY PT PA
32 CLEBER VERDE PRB MA
33 COSTA FERREIRA PSC MA
34 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
35 DARCÍSIO PERONDI PMDB RS
36 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
37 DÉCIO LIMA PT SC
38 DEVANIR RIBEIRO PT SP
39 DOMINGOS DUTRA PT MA
40 DR. PAULO CÉSAR PSD RJ
41 DR. ROSINHA PT PR
42 EDINHO BEZ PMDB SC
43 EDIO LOPES PMDB RR
44 EDSON SANTOS PT RJ
45 EDSON SILVA PSB CE
46 EDUARDO AZEREDO PSDB MG
47 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
48 EMILIANO JOSÉ PT BA
49 ERIKA KOKAY PT DF
50 EUDES XAVIER PT CE
51 FÁBIO FARIA PSD RN
52 FABIO TRAD PMDB MS
53 FÁTIMA BEZERRA PT RN
54 FELIPE MAIA DEM RN
55 FERNANDO FERRO PT PE
56 FERNANDO MARRONI PT RS
57 FRANCISCO ESCÓRCIO PMDB MA
58 FRANCISCO PRACIANO PT AM
59 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
60 GERALDO SIMÕES PT BA
61 GILMAR MACHADO PT MG
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62 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
63 GUILHERME MUSSI PSD SP
64 HENRIQUE FONTANA PT RS
65 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM
66 HOMERO PEREIRA PSD MT
67 HUGO NAPOLEÃO PSD PI
68 IRINY LOPES PT ES
69 JANETE ROCHA PIETÁ PT SP
70 JESUS RODRIGUES PT PI
71 JHONATAN DE JESUS PRB RR
72 JILMAR TATTO PT SP
73 JÔ MORAES PCdoB MG
74 JOÃO ANANIAS PCdoB CE
75 JOÃO ARRUDA PMDB PR
76 JOÃO DADO PDT SP
77 JOÃO PAULO LIMA PT PE
78 JOSÉ AIRTON PT CE
79 JOSÉ DE FILIPPI PT SP
80 JOSÉ GUIMARÃES PT CE
81 JOSÉ MENTOR PT SP
82 JOSE STÉDILE PSB RS
83 JOSEPH BANDEIRA PT BA
84 JOSIAS GOMES PT BA
85 JOVAIR ARANTES PTB GO
86 JÚLIO CAMPOS DEM MT
87 LÁZARO BOTELHO PP TO
88 LELO COIMBRA PMDB ES
89 LEONARDO MONTEIRO PT MG
90 LUCI CHOINACKI PT SC
91 LÚCIO VALE PR PA
92 LUCIO VIEIRA LIMA PMDB BA
93 LUIZ ALBERTO PT BA
94 LUIZ COUTO PT PB
95 LUIZ NOÉ PSB RS
96 LUIZ SÉRGIO PT RJ
97 MANATO PDT ES
98 MARCELO CASTRO PMDB PI
99 MÁRCIO MACÊDO PT SE
100 MARCON PT RS
101 MARINA SANTANNA PT GO
102 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
103 MAURO LOPES PMDB MG
104 MAURO MARIANI PMDB SC
105 MIGUEL CORRÊA PT MG
106 MIRIQUINHO BATISTA PT PA
107 NAZARENO FONTELES PT PI
108 NEILTON MULIM PR RJ
109 NELSON BORNIER PMDB RJ
110 NELSON MEURER PP PR
111 NELSON PELLEGRINO PT BA
112 NEWTON CARDOSO PMDB MG
113 NEWTON LIMA PT SP
114 NILTON CAPIXABA PTB RO

115 ODAIR CUNHA PT MG
116 ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC
117 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
118 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
119 OTAVIO LEITE PSDB RJ
120 PADRE JOÃO PT MG
121 PADRE TON PT RO
122 PAES LANDIM PTB PI
123 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
124 PAULO FEIJÓ PR RJ
125 PAULO PEREIRA DA SILVA PDT SP
126 PAULO PIAU PMDB MG
127 PAULO PIMENTA PT RS
128 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
129 PAULO TEIXEIRA PT SP
130 PAULO WAGNER PV RN
131 PEDRO CHAVES PMDB GO
132 PEDRO EUGÊNIO PT PE
133 PEDRO UCZAI PT SC
134 PEPE VARGAS PT RS
135 POLICARPO PT DF
136 RAUL HENRY PMDB PE
137 REGINALDO LOPES PT MG
138 RENAN FILHO PMDB AL
139 RENATO MOLLING PP RS
140 RICARDO BERZOINI PT SP
141 ROBERTO SANTIAGO PSD SP
142 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
143 ROGÉRIO CARVALHO PT SE
144 RONALDO ZULKE PT RS
145 RUBENS OTONI PT GO
146 RUY CARNEIRO PSDB PB
147 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
148 SARAIVA FELIPE PMDB MG
149 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
150 SIBÁ MACHADO PT AC
151 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
152 TAKAYAMA PSC PR
153 TAUMATURGO LIMA PT AC
154 TONINHO PINHEIRO PP MG
155 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA
156 VANDER LOUBET PT MS
157 VANDERLEI SIRAQUE PT SP
158 VICENTE CANDIDO PT SP
159 VICENTINHO PT SP
160 VIEIRA DA CUNHA PDT RS
161 VILSON COVATTI PP RS
162 VINICIUS GURGEL PR AP
163 WALDENOR PEREIRA PT BA
164 WASHINGTON REIS PMDB RJ
165 WELITON PRADO PT MG
166 WELLINGTON FAGUNDES PR MT
167 WILSON FILHO PMDB PB
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168 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
169 ZÉ GERALDO PT PA
170 ZECA DIRCEU PT PR
171 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
172 ZOINHO PR RJ

PROJETO DE LEI Nº 3.331, DE 2012 
(Do Poder Executivo)

Acresce o art. 135-A ao Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, para tipificar o crime de condicionar 
atendimento médico-hospitalar emergencial 
a qualquer garantia e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-

bro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com a 
seguinte alteração:

“Condicionar atendimento médico-
-hospitalar emergencial

Art 135-A. Exigir cheque-caução, nota 
promissória ou qualquer garantia, bem como 
o preenchimento prévio de formulários admi-
nistrativos, como condição para o atendimento 
médico-hospitalar emergencial: 

Pena – detenção, de três meses a um 
ano, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada até 
o dobro se da negativa de atendimento resulta 
lesão corporal de natureza grave, e até o triplo 
se resulta a morte.” (NR)

Art. 2º O estabelecimento de saúde que realize 
atendimento médico-hospitalar emergencial fica obri-
gado a afixar, em local visível, cartaz ou equivalente, 
com a seguinte informação: “Constitui crime a exigên-
cia de cheque-caução, nota promissória ou qualquer 
garantia, bem como o preenchimento prévio de formu-
lários administrativos, como condição para o atendi-
mento médico-hospitalar emergencial, nos termos do 
art. 135-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal”.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília,

EMI Nº 22 MJ/MS

Brasília, 28 de Fevereiro de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República, 
Submetemos à superior deliberação de Vossa 

Excelência o anexo anteprojeto de lei que altera o 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Có-
digo Penal) para tipificar como crime a conduta de 
condicionar atendimento médico-hospitalar emergen-
cial à exigência de cheque-caução, nota promissória 
ou qualquer garantia, bem como ao preenchimento 
prévio de formulários administrativos.

2. A dignidade da pessoa humana é reconhecida 
em nossa Constituição como fundamento do Estado 
Democrático de Direito. A garantia de que a pessoa 
humana será merecedora de respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, deve protegê-
-la contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano.

3. Nesse sentido, o próprio texto constitucional 
consagrou a inviolabilidade do direito à vida, sem distin-
ções de qualquer natureza como garantia fundamental 
de toda pessoa humana, em seu art. 5º.

4. Da mesma forma, o direito à saúde, condição 
básica para exercício da cidadania, é reconhecido em 
diversas Constituições, tratados e na Declaração Uni-
versal de Direitos Humanos, adotada e proclamada pela 
resolução 217 A (III), da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, ocorrida em 10 de dezembro de 1948. Entre 
nós, coube ao art. 196 reconhecer esse direito, valendo 
trazer à colação a clareza contundente de seu texto: “A 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação”. 

5. Portanto, a inviolabilidade do direito à vida, a 
proteção à saúde e a dignidade humana, são garantias 
fundamentais de qualquer pessoa, cabendo ao Estado 
assegurar sua efetivação, intervindo não apenas para 
garantir os serviços públicos necessários à sua con-
cretização, mas também para afastar qualquer forma 
de agressão.

6. Nesse sentido, a exigência de cheque-caução, 
nota promissória ou qualquer garantia, bem como o 
preenchimento prévio de formulários administrativos 
como condição para o atendimento médico-hospitalar 
emergencial afronta diretamente os direitos e garan-
tias em questão.

7. Embora tais condutas já estejam abrangidas 
pelo crime previsto no art. 135 do Código Penal, a 
amplitude de sua ofensa ao conjunto de valores que 
norteiam a sociedade e o grau de reprovabilidade que 
encontra perante a coletividade torna necessária a cria-
ção de um tipo penal específico que permita ao Estado 
reprimi-la com maior rigor que aquele estabelecido no 
dispositivo mencionado.
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São essas, Senhora Presidenta, as razões que 
nos levam a propor a Vossa Excelência a edição do 
anteprojeto de lei em questão.

Respeitosamente, – José Eduardo Martins Car-
dozo, Alexandre Rocha Santos Padilha.

PROJETO DE LEI Nº 3.332, DE 2012 
(Do Sr. Manato)

Altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezem-
bro de 1990, para dispor sobre a exigência 
de requisitos estabelecidos em lei para a 
investidura em cargos públicos nos Três 
Poderes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam acrescidos os incisos VII e VIII e os 

parágrafos 4º e 5º ao art. 5º da a Lei 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, com a seguinte redação:

“Art.5º  ...................................................
 ..............................................................
VII – a moralidade administrativa;
VIII – a idoneidade dos agentes e dos 

servidores públicos.
§ 4º Os requisitos constantes dos inci-

sos VII e VIII serão comprovados por meio de 
apresentação de certidão de antecedentes 
criminais e de que o candidato não sofreu pe-
nalidades administrativas. 

§ 5º Para fins de preservação da probi-
dade pública e moralidade administrativa, é 
vedada a admissão e nomeação, para cargo, 
função ou emprego público, de pessoas que 
incidam nas hipóteses de inelegibilidade pre-
vistas na legislação federal.”

Art. 2º Ficam acrescidos os parágrafos 2º, 3º e 4º 
ao art. 9º da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
com a seguinte redação:

“Art.9º  ...................................................
 ..............................................................
§ 2º É vedada a nomeação para os car-

gos de que trata este artigo de pessoas que 
incidam nos casos de inelegibilidade, nos ter-
mos da legislação federal.

§ 3º Os servidores ocupantes de cargos 
em comissão deverão comprovar, por oca-
sião da nomeação ou admissão, que estão 
em condições de exercício do cargo, função 
ou emprego público, nos termos do § 2º, bem 
como ratificar esta condição, anualmente, até 
31 de janeiro.

§ 4º No caso de servidores efetivos, a 
comprovação das condições de exercício do 

cargo e função pública, a que se refere o §2º, 
será feita no momento da posse.”

Art. 3º Fica acrescido o inciso VI ao art. 20 da Lei 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a seguinte 
redação:

“Art.20.  .................................................
 ..............................................................
VI – os requisitos de idoneidade moral 

para os agentes e servidores públicos.”

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Esta proposição tem o objetivo de inserir na Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, conhecida 
como Estatuto do Servidor Público, duas questões de 
grande relevância ética: o Princípio da Moralidade e a 
“Ficha Limpa” na Administração Pública Federal das 
três esferas. O Princípio da Moralidade já foi adotado 
pela Constituição Federal de 1988. A Lei 8.112 care-
cia ainda de contemplar esse princípio e inseri-lo na 
Administração Pública.

Em outros artigos, trata-se de introduzir os prin-
cípios da lei conhecida como “Ficha Limpa” aos inte-
grantes da Administração Pública, sejam eles agentes 
ou servidores públicos, em cargos de comissão ou efe-
tivos. Inovadora, polêmica, e fruto de iniciativa popular, 
a Lei Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010, 
conhecida como Ficha Limpa, institui algumas hipóteses 
de inelegibilidade, acrescidas às já instituídas pela Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Algumas 
unidades da Federação já tratam de incorporar os dis-
positivos dessa lei a suas previsões legais, sobretudo 
no que se refere aos servidores públicos estaduais. A 
Câmara Legislativa do Distrito Federal, por exemplo, 
estendeu os critérios da chamada “ficha limpa” para 
todos os servidores da Casa que ocuparem cargos de 
chefia ou assessoramento. A partir de agora, somente 
servidores em dia com a Justiça poderão ocupar os 
cargos comissionados. A regulamentação dos dispo-
sitivos que exigem a “ficha limpa” para a ocupação de 
cargos em comissão na Casa foi publicada no Diário 
da Câmara Legislativa desta segunda 5 de março. O 
município de São Paulo votou e aprovou por unani-
midade Proposta de Emenda à Lei Orgânica a fim de 
proteger a moralidade e a probidade na administração 
pública no âmbito municipal.

Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal 
considerou constitucional a lei conhecida por “Lei da 
Ficha-Limpa” Uma das principais hipóteses de inelegi-
bilidade inseridas pela Lei é a de que não só a decisão 
transitada em julgado, mas também a proferida por 
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órgão judicial colegiado, por alguns crimes, constitui 
hipótese de inelegibilidade.

Entre tais crimes, encontram-se os que atentem 
contra a economia popular, a fé pública, a adminis-
tração pública, o patrimônio público, o patrimônio pri-
vado, o sistema financeiro, o mercado de capitais, o 
meio ambiente, a saúde, a vida, a dignidade sexual, o 
trafico de drogas, a lavagem de dinheiro, o abuso de 
autoridade, entre outros. 

O presente Projeto de Lei tem o intuito de esten-
der aos agentes políticos, servidores públicos efetivos 
e comissionados as mesmas vedações de nomeação 
agora já existentes para os detentores de mandatos 
públicos.

Há que se frisar, também, a presença da distinção 
entre os servidores ocupantes de cargos em comissão 
e de cargos efetivos, uma vez que, embora ambos este-
jam submetidos ao Estatuto dos Funcionários Públicos, 
os efetivos, após o estagio probatório, somente podem 
ser exonerados mediante processo administrativo, por 
força da Constituição Federal.

Uma das principais intenções desta proposição 
é demonstrar o esforço da classe política para que a 
sociedade possa resgatar a confiança e a credibilidade 
de todos os envolvidos no processo de administração 
federal e de tomada de decisões.

A Lei da Ficha Limpa, como é conhecida a Lei 
Complementar nº 135, de 04 de junho de 2010, foi fruto 
de iniciativa popular, e trouxe uma grande transformação 
em qualidade ética para a sociedade que demonstrou 
seu cansaço em presenciar situações eticamente du-
vidosas de seus governantes, pessoas estas que têm 
como dever primordial, o de zelar pela coisa pública e 
pelas boas práticas administrativas. 

Pelo exposto, é que tenho plena certeza de con-
tar com o apoio dos nobres pares para a aprovação 
do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Federal Manato, PDT/ES

PROJETO DE LEI Nº 3.333, DE 2012 
(Do Sr. Cabo Juliano Rabelo)

Altera o Decreto-Lei nº 236, de 28 de 
fevereiro de 1967, reservando canal em âm-
bito nacional para a transmissão da progra-
mação da TV Escola em sinal aberto.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Altera o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fe-

vereiro de 1967, reservando canal em âmbito nacional 
para a transmissão da programação da TV Escola em 
sinal aberto.

Art. 2º O Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro 
de 1967, passa a vigorar acrescido do art. 15-A, com 
a seguinte redação:

“Art. 15-A. A União deverá consignar, 
no plano básico de distribuição de canais de 
televisão aberta terrestre nos sistemas analó-
gico e digital, canal em âmbito nacional para a 
execução do serviço de radiodifusão de sons 
e imagens da TV Escola, destinado ao desen-
volvimento e aprimoramento do ensino a dis-
tância de alunos e capacitação de professores, 
entre outras aplicações vinculadas à educação.

Parágrafo único. No sistema terrestre 
analógico de radiodifusão de sons e imagens, 
o cumprimento do disposto no caput está con-
dicionado à existência de canal disponível em 
cada localidade.”

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor 90 (noventa) dias 
após a sua publicação.

Justificação

A TV Escola, canal de televisão pública do Minis-
tério da Educação, foi criada em 1996 com a finalidade 
de capacitar e aperfeiçoar a formação dos profissionais 
de ensino. Desde então, a emissora vem contribuin-
do para enriquecer o processo de aprendizagem no 
País, exibindo séries e documentários de produção 
própria e de terceiros com conteúdo educacional de 
altíssima qualidade.

Além de promover o desenvolvimento de gestores 
e docentes, os programas veiculados pela TV Esco-
la auxiliam na dinamização das atividades de sala de 
aula e na preparação de atividades extraclasse. Além 
de complementar a formação do professor e servir de 
ferramenta pedagógica de apoio às práticas de en-
sino, o canal também recebe a audiência de alunos 
e interessados em aprofundar seus conhecimentos, 
promovendo a desejável aproximação entre a comu-
nidade e a escola.

Não obstante as inegáveis virtudes do TV Escola, 
a transmissão da sua programação ainda se encontra 
restrita a canais pagos de TV por assinatura, à Internet 
e a canais de recepção por antenas parabólicas. Esse 
modelo retira do grande público – os espectadores de 
TV aberta terrestre – o direito de acesso aos conteú-
dos veiculados pela emissora.

Assim, elaboramos o presente Projeto de Lei 
com o objetivo de ampliar a abrangência do alcance 
do TV Escola. Nesse sentido, estabelecemos a obri-
gatoriedade da reserva de um canal no plano básico 
de distribuição de canais de televisão aberta terrestre 
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para a transmissão da programação da emissora em 
âmbito nacional.

Como o fim do período de transição do modelo de 
televisão analógico para o digital está previsto apenas 
para 2016, em nossa proposta, asseguramos a con-
signação de um canal para a TV Escola em ambos os 
sistemas de transmissão. Como nos municípios mais 
populosos do País o espectro destinado aos serviços 
de televisão no domínio analógico já se encontra total-
mente ocupado, nessas localidades, limitamos a obri-
gatoriedade do cumprimento do disposto no Projeto 
apenas ao sistema digital, cujo espectro ainda possui 
canais disponíveis em todo o território nacional.

Ao alargarmos a base de audiência dos progra-
mas veiculados pelo Ministério da Educação, estaremos 
concorrendo para democratizar o acesso à informa-
ção e ao conhecimento no País, melhorando, assim, 
a qualidade do ensino e a capacitação profissional de 
nossos cidadãos.

Considerando a relevância do assunto tratado, 
solicitamos o apoio dos nobres Pares para a aprova-
ção do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. –  
Deputado Cabo Juliano Rabelo.

PROJETO DE LEI Nº 3.334, DE 2012 
(Do Sr. Assis Carvalho)

Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, para permitir o saque dos valores de 
FGTS das contas vinculadas dos trabalha-
dores decorrido 1 (um) ano de seu vínculo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Modifica o art. 20 da Lei n.º 8.036, de 11 

de maio de 1990, que passa a vigorar, em seu inciso 
VII e §21, da seguinte forma:

“Art. 20.  ................................................
VII – depois de decorrido 1 (um) ano 

da data de rescisão do contrato de trabalho, 
ocorrida por qualquer motivo, mesmo que o 
trabalhador venha a firmar um novo contrato 
em qualquer tempo;

 ..............................................................
§ 21. Na hipótese do inciso VIII, o prazo 

de 1 (um) ano correrá a partir da data de entra-
da em vigor desta Lei se a rescisão contratual 
tiver ocorrido anteriormente à sua vigência. Fica 
assegurado o direito ao saque imediato do sal-
do da conta se o trabalhador tiver completado 
3 (três) anos ininterruptos fora do regime do 
FGTS antes da entrada em vigor desta Lei.

Art. 2º Inclui, na Lei 8.036, de 11 de maio 
de 1990, o art 21-A e seus parágrafos 1º e 2º 

conforme segue:. 21-A. No caso de não ter 
havido solicitação de movimentação da conta 
vinculada por seu titular, após 1 (um) ano da 
aquisição do direito de que trata o inciso VIII 
do art. 20, fica o Agente Operador do FGTS 
autorizado a transferir o saldo disponível nela 
existente para outra conta vinculada, de mesma 
titularidade, referente a vínculo empregatício 
vigente, se houver.

§ 1º Uma vez efetuada a transferência 
prevista no caput, não será feito o desmem-
bramento do saldo da conta vinculada em 
nenhuma hipótese, e a movimentação será 
regida pela regra que for aplicável à conta que 
recebeu a transferência.

§ 2º A transferência feita nos termos do 
caput não gera impactos no cálculo da multa 
rescisória eventualmente devida pelo empre-
gador do vínculo empregatício cuja conta re-
cebeu o saldo transferido.” 

Justificação

Com a intenção de possibilitar o acesso do tra-
balhador ao saldo de suas contas vinculadas, tendo 
em foco o atual cenário econômico-trabalhista vivido 
pelo País, apresentamos alternativa de alteração da Lei 
8.036/90, de modo a autorizar o trabalhador a realizar 
o saque dos valores presentes em sua conta vinculada 
do FGTS depois de decorrido 1 (um) ano da data de 
rescisão do contrato de trabalho, ocorrida por qualquer 
motivo, mesmo que o trabalhador venha a firmar um 
novo contrato em qualquer tempo;

Tal medida faz-se necessária haja vista as mudan-
ças significativas no cenário do mercado de trabalho 
nacional e a situação econômico-financeira do FGTS 
nesses últimos 20 anos, razão pela qual sugerimos a 
presente alteração que visa diminuir o tempo da ca-
rência para movimentar a conta vinculada de 3 (três) 
para 01 ano, o que beneficiaria os trabalhadores sem 
trazer prejuízos ou desequilíbrio econômico ao FGTS.

A amplitude apresentada na proposta, contem-
plando a rescisão em qualquer modalidade, mesmo 
que o empregado firme novo contrato de trabalho, via-
biliza a permanência do mesmo dentro do regime do 
FGTS, evitando os casos de informalidade acordada 
e estimulando a produtividade formal do trabalhador.

Além disso, visando assegurar maior controle da 
conta vinculada pelo trabalhador, é proposto que, na 
eventualidade de não ser efetivado o saque no período 
de mais um ano após a aquisição do direito estabeleci-
do acima, o saldo daquela conta seja transferido para 
outra conta com vínculo vigente, de mesma titularidade. 
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Vale ressaltar que esse valor não comporia base 
de cálculo para possível recolhimento de multa resci-
sória, não onerando o atual empregador, e é movimen-
tada quando esta conta atendesse as regras de saque 
contempladas na Lei 8.036/90.

Sala das Sessões, 06 de março de 2012. –  
Deputado Assis Carvalho, PT/PI.

PROJETO DE LEI Nº 3.335, DE 2012 
(Do Sr. Policarpo)

Acrescenta § 3º ao art. 29 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código 
de Trânsito Brasileiro), para permitir que os 
veículos dos oficiais de justiça, em diligên-
cias, desfrutem de livre parada e estacio-
namento no local da prestação de serviço 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta § 3º ao art. 29 da Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro), que tem por escopo equiparar os veículos 
dos oficiais de justiça, em diligências, aos veículos pres-
tadores de serviços de utilidade pública, para efeito de 
livre parada e estacionamento no local da prestação 
de serviço e dá outras providências.

Art. 2º O art. 29 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, passa a vigorar acrescido do § 3º, nos 
seguintes termos:

“Art. 29.  ................................................
§ 3º Equiparam-se aos veículos presta-

dores de serviços de utilidade pública, previs-
tos no inciso VIII, os veículos particulares dos 
oficiais de justiça, quando em diligência para 
o Poder Judiciário.’’ (NR)

Art. 3º Durante o cumprimento de suas diligências 
os oficiais de justiça também poderão estacionar seus 
veículos nas vagas destinadas aos veículos oficiais e de 
policia e ainda, de forma gratuita, em estacionamento 
público rotativo explorado sob o regime de concessão.

Art. 4º Para beneficiar-se do disposto nesta Lei, 
o oficial de justiça deverá:

I – estar cumprindo mandato judicial no local;
II – cadastrar o veículo junto ao Departamento de 

Trânsito da unidade da federação onde atuam; 
III – identificar o veículo por meio de uma placa 

afixada no painel dianteiro contendo, conforme anexo I.
§1º Para fins do disposto no inciso II deste arti-

go, o oficial de justiça poderá cadastrar até 02 (dois) 
veículos, ficando responsável pela atualização do res-
pectivo cadastro em caso de substituição.

§2º A confecção da placa referida no inciso III des-
te artigo será de responsabilidade do órgão de Transito.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O oficial de justiça é o principal auxiliar da Justiça 
e sua atuação é imprescindível para a realização dos 
atos processuais, sejam esses de comunicação, de 
constrição ou de mera verificação. Deste modo, suas 
funções são exercidas de forma quase que totalmente 
externa aos Foros e Tribunais sendo que para garan-
tir a devida celeridade processual, utiliza seu veículo 
particular, colocando-o a serviço do Estado. 

Entre os obstáculos encontrados para o exercício 
da profissão, destaca-se a dificuldade de estaciona-
mento do veículo. Isso está atrelado ao crescimento 
populacional e ao número de veículos em circulação, 
fator que reduziu sobremaneira os espaços para es-
tacionamento no país.

Não há qualquer previsão de facilidades para que 
os oficiais de justiça cumpram com suas diligências, 
muitas das vezes por total impossibilidade de estacionar 
e fazer chegar, por exemplo, o mandado à parte, sem 
que isso importe em sanção administrativa de trânsito 
por estacionamento irregular.

Face ao exposto, é necessária a adoção de me-
didas para facilitar a prestação da atividade jurisdi-
cional, permitindo que os oficiais de justiça possam 
realizar suas atividades sem sofrerem prejuízos com 
as multas ou sanções administrativas, uma vez que 
se trata de categoria que coloca um bem particular a 
serviço do Estado.

Faz-se necessário ressaltar que estes profissio-
nais, atuando ativamente nos processos de execução 
fiscal e colaborando sobremaneira para o aumento da 
arrecadação da União, Distrito Federal, Estados e Mu-
nicípios. Desde modo, é de interesse destas unidades 
da Federação possibilitar que os cumprimentos dos 
mandados sejam efetuados de modo mais céleres.

Outrossim, o exercício de uma atividade eminen-
temente externa, não pode gerar custos para o ser-
vidor, pelo que estaria o Estado se locupletando em 
detrimento do oficial de justiça.
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Entendemos que esta nossa iniciativa é justifi-
cada pelas razões acima expostas, motivo pelo qual 
contamos com o apoio dos ilustres pares do Congres-
so Nacional para o seu aperfeiçoamento e aprovação. 

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. –  
Policarpo, Deputado Federal PT/DF.

PROJETO DE LEI Nº 3.336, DE 2012 
(Do Sr. Walter Feldman)

Dispõe sobre a proteção dos direitos 
de propriedade intelectual e dos direitos 
autorais na Internet. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção dos di-

reitos de propriedade intelectual e dos direitos auto-
rais na Internet.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei entende-se por:
I – Autoridade de Registro: entidade responsável 

pelo registro de nomes de domínio e pela alocação de 
endereços IP no Brasil;

II – Endereço IP: rótulo numérico associado a todo 
dispositivo que participa de uma rede de computadores 
que usa o Protocolo de Internet para sua comunicação;

III – Endereço IP doméstico: endereço IP perten-
cente à alocação de endereços sob a responsabilidade 
da Autoridade de Registro;

IV – Endereço IP estrangeiro: Endereço IP que 
não é um endereço IP doméstico;

V – Mecanismo de busca da Internet: serviço 
disponível através da Internet que pesquisa, rastreia, 
classifica e indexa informações ou sítios de Internet 
em um conjunto de termos, conceitos, categorias ou 
outros dados, os quais são retornados ao usuário do 
serviço na forma de uma lista organizada e hierarqui-
zada de referências, relacionada com os termos de 
pesquisa por ele selecionados;

VI – Nome de domínio: qualquer designação al-
fabética que é registrada em uma entidade de registro 
de nomes da Internet, sendo parte de um endereço 
de sítio de Internet;

VII – Nome de domínio doméstico: nome de do-
mínio registrado pela autoridade brasileira de domí-
nios de Internet;

VIII – Nome de domínio estrangeiro: um domínio 
de Internet que não é um nome de domínio doméstico;

IX – Proprietário ou operador: pessoa física ou 
jurídica que detenha a titularidade do nome de domí-
nio de um sítio de Internet ou autoridade para operar 
tal sítio;

X – Protocolo de Internet (IP): protocolo de comu-
nicação eletrônica usado para enviar e receber dados 
através de uma rede de computadores, organizados 
como pacotes de informações, que incorpore regras 

de montagem, transmissão, endereçamento e rotea-
mento destes, incluindo qualquer predecessor ou su-
cessor de tal protocolo;

XI – Serviço de propaganda de Internet: serviço 
que vende, compra, negocia, insere, verifica ou facilita 
a colocação de propaganda, que inclui links patrocina-
dos em resultados de busca, e que é visto ou acessível 
em qualquer período em um sítio de Internet;

XII – Servidor de nomes de domínio: serviço da 
Internet dedicado a fornecer o endereço IP associado 
com um nome de domínio;

XIII – Sistema de pagamento da Internet: entida-
de que direta ou indiretamente forneça infraestrutura e 
software para efetuar ou facilitar um crédito, um débito 
ou outra transação de pagamento por meio da Internet;

XIV – Sítio de Internet: coleção de ativos digitais, 
incluindo links indexados através da Internet que di-
recionam a um nome de domínio comum, ou, se não 
existir um nome de domínio, a um endereço IP comum:

XV – Sítio de Internet doméstico: sítio de Internet 
cujo nome de domínio é um nome de domínio domés-
tico, ou, caso ele não exista, que seu endereço IP seja 
um endereço IP doméstico;

XVI – Sítio de Internet direcionado ao Brasil: sítio 
de Internet doméstico ou estrangeiro, ou parte de tal 
sítio de Internet, que seja usado para realizar negócios 
com residentes no Brasil, ou que especifique um nome 
de contato no Brasil que permita sua responsabilização;

XVII – Sítio de Internet estrangeiro: um sítio de 
Internet que não é um sítio de Internet doméstico;

XVIII – Sítio de Internet infrator: sítio de Internet 
direcionado ao Brasil cujo operador ou proprietário 
esteja cometendo ou facilitando o cometimento de 
infrações previstas no artigo 184 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1948, e nas disposições 
da Lei nº 9.610, de 1998, ou que, por outra razão ou 
ato, esteja em desacordo com a legislação brasileira. 

Art. 3º A Autoridade de Registro estabelecerá em 
seu sítio da Internet sistema que permitirá a notificação 
de outros sítios de Internet que cometam ou facilitem 
o cometimento de infrações previstas no artigo 184 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1948, e 
nas disposições da Lei nº 9.610, de 1998.

§1º A notificação de que trata o caput somente 
será analisada pela Autoridade de Registro se incluir 
os seguintes requisitos:

I – assinatura física ou eletrônica de pessoa au-
torizada para agir em nome do detentor de direito de 
propriedade intelectual violado; 

II – identificação do sítio de Internet doméstico 
ou estrangeiro que esteja violando direito de proprie-
dade intelectual;
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III – nome de domínio ou endereço IP, ou ambos, 
do sítio de Internet que esteja violando direito de pro-
priedade intelectual;

IV – afirmação de que o detentor de propriedade 
intelectual está agindo de boa fé e de que a declaração 
é precisa e acurada.

Art. 4º A Autoridade de Registro de Internet po-
derá, de ofício, com fundamento na notificação de 
que trata o artigo anterior, ou mediante determinação 
judicial, declarar um sítio de Internet doméstico ou es-
trangeiro como “Sítio de Internet Infrator”.

Art. 5º Os provedores de acesso à Internet e ser-
vidores de nome de domínio em operação no Brasil 
adotarão todas as medidas técnicas necessárias para:

I – bloquear o acesso dos usuários de seus ser-
viços ao Sítio de Internet Infrator;

II – bloquear a resolução do Nome de Domínio 
em Endereço IP do Sítio de Internet Infrator;

III – suspender o funcionamento dos sítios de In-
ternet domésticos que forem classificados como Sítio 
de Internet Infrator;

IV – bloquear o acesso aos nomes de domínio e 
endereços IP dos sítios de Internet domésticos ou es-
trangeiros classificados como Sítio de Internet Infrator;

Art. 6º Os provedores de mecanismo de busca 
da Internet tomarão as medidas técnicas adequadas 
para excluir de seus resultados de pesquisa quaisquer 
referências ou qualquer outro meio de direcionamento 
ou conexão com o sítio de Internet, ou parte do sítio de 
Internet, doméstico ou estrangeiro, classificado como 
Sítio de Internet Infrator pela Autoridade de Registro.

Art. 7º Os provedores de sistema de pagamento da 
Internet adotarão as medidas adequadas e suficientes 
para proibir ou suspender a realização de transações 
de pagamento envolvendo consumidores localizados 
no Brasil ou sujeitos à legislação brasileira e a conta 
que for usada por sítios de Internet, ou parte de sítios 
de Internet, classificados como Sítio de Internet Infra-
tor pela Autoridade de Registro.

Art. 8º Os provedores de serviço de propaganda 
de Internet que estejam fornecendo serviços de pu-
blicidade para sítios de Internet, ou parte de sítios de 
Internet, classificados como Sítio de Internet Infrator 
adotarão as medidas necessárias para bloquear a 
exibição de publicidade ou de anúncios relacionados, 
bem como resultados de pesquisa patrocinados, links 
ou qualquer outro recurso técnico que forneça acesso 
ou seja exibido no sítio de Internet, ou parte de sítio 
de Internet, classificado como Sítio de Internet Infrator 
pela Autoridade de Registro.

Art. 9º A Autoridade de Registro da Internet bra-
sileira adotará todas as ações técnicas para:

I – bloquear e impedir o funcionamento de sítios 
de Internet domésticos ou direcionados ao Brasil cujas 
atividades ou condutas constituam infração ao art.184 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1948, 
e às disposições da Lei nº 9.610, de 1998.

II – bloquear e impedir o acesso em território na-
cional de sítios de Internet estrangeiros que tenham 
sido notificados por autoridades de outros países por 
violação de propriedade intelectual, sempre que tal 
decisão seja formalmente comunicada à Autoridade 
de Registro brasileira e exista acordo de reciprocidade 
entre as entidades envolvidas;

III – dar publicidade da declaração de que trata 
o art. 4º aos provedores de serviços de que tratam os 
artigos 5º a 8º e às autoridades de registro de outros 
países com as quais mantenha acordo de reciprocidade.

Art. 10 As ações necessárias para os bloqueios 
de que tratam os artigos 5º a 8º deverão ser executa-
das em prazo não superior a cinco dias, transcorridos 
da publicação da declaração de que trata o art. 4º pela 
Autoridade de Registro.

Art. 11 Os provedores de serviços de que tra-
tam os artigos 5º a 8º poderão ser obrigados a exibir, 
a critério da Autoridade de Registro, mensagem in-
formativa aos usuários, comunicando que o sítio em 
questão teve seu acesso bloqueado ou está com fun-
cionamento suspenso por violação das disposições do 
artigo 184 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1948, ou das disposições da Lei nº 9.610, de 1998, 
conforme o caso.

Art. 12 Constituem infrações a esta lei:
I – Deixar o provedor de adotar as medidas ne-

cessárias aos bloqueios de que tratam os artigos 5º 
a 8º desta lei.

Pena – advertência, multa e, na reincidência, en-
quadramento do provedor como Sítio de Internet Infrator.

II – Deixar o provedor de atender ao prazo pre-
visto no artigo 10 desta lei.

Pena – advertência e multa. 
III – Deixar o provedor de exibir mensagem infor-

mativa de que trata o art. 12 desta lei.
Pena – advertência e multa. 
Art. 13 Aquele que notificar falsamente sítio de 

Internet pelo cometimento de infração incorre em crime 
contra a honra, previsto no artigo 138 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O crescimento econômico sustentável em todos 
os segmentos industriais e de serviços da economia 
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brasileira depende da aplicação efetiva dos direitos de 
propriedade intelectual.

Em um contexto econômico onde o principal bem 
é a informação, as empresas, indivíduos, governos e so-
ciedades contemporâneas dependem da proteção dos 
direitos de propriedade intelectual e imaterial para a gera-
ção de riquezas, renda e emprego a fim de produzir o de-
senvolvimento econômico, social e tecnológico da nação.

Esses princípios já estão há muito tempo con-
substanciados não só na Constituição Federal como 
em diversos diplomas legais e tratados internacionais 
subscritos pelo Brasil que se propõem a proteger e 
garantir os direitos de propriedade intelectual.

Apesar disso, o que se observa na Internet bra-
sileira são violações sistemáticas e evidentes desses 
direitos, perpetradas por intermédio de sítios domés-
ticos e estrangeiros dedicados a distribuir em território 
brasileiro bens e serviços que violam as normas mais 
básicas de propriedade intelectual.

Esse tipo de prática contribuiu para ceifar rique-
zas, empregos e desenvolvimento econômico e social 
da sociedade brasileira, pois um ambiente onde o que 
a proliferação de mercadorias de provenientes de pro-
cessos de contrafação e de violação de propriedade 
intelectual prejudica o comércio legítimo e, portanto, 
o investimento, condenado o desenvolvimento futuro, 
a geração de riquezas e de empregos.

Além disso, essa prática provoca perdas finan-
ceiras significativas aos titulares de direitos e às em-
presas legítimas, constituindo em muitos casos fonte 
de rendimento do crime organizado, representando 
um perigo para os cidadãos.

Sendo assim, consideramos urgente a adoção de 
medidas legislativas efetivas que tenham o objetivo de im-
pedir a operação desse tipo de sítio de Internet no Brasil.

Este Projeto de Lei que apresento, portanto, tem 
o objetivo de estabelecer a obrigatoriedade de a au-
toridade de Internet no Brasil adotar medidas para 
impedir o funcionamento e bloquear o acesso a sítios 
cuja atividade incorra na violação dos direitos de pro-
priedade intelectual e autoral.

Diante do exposto, peço o apoio dos nobres Par-
lamentares desta Casa para a aprovação deste Pro-
jeto de Lei.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. –  
Deputado Walter Feldman. 

PROJETO DE LEI Nº 3.337, DE 2012 
(Do Sr. José Otávio Germano)

Determina a substituição integral de 
medidores de energia elétrica eletromecâni-
cos por medidores eletrônicos e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As concessionárias e as permissionárias 

dos serviços de distribuição de energia elétrica deve-
rão providenciar a substituição integral de medidores 
de consumo de energia eletromecânicos por medido-
res eletrônicos, no prazo de até dez anos, contados a 
partir da data de publicação desta Lei.

Parágrafo único. As concessionárias e permis-
sionárias de que trata o caput deverão implantar um 
sistema de comunicação entre cada medidor e uma 
central de gestão da rede de distribuição.

Art. 2º Os consumidores de baixa tensão pode-
rão produzir sua própria energia e vender o exceden-
te à concessionária ou permissionária do serviço de 
distribuição de energia elétrica de sua região, sendo 
tal excedente verificado nos registros dos medidores 
digitais de consumo de energia elétrica.

Parágrafo único. É compulsória a aquisição do 
excedente mencionado no caput por parte das con-
cessionárias e permissionárias dos serviços de distri-
buição de energia, até um limite individual definido em 
ato do Poder Concedente.

Art. 3º As tarifas de venda do excedente de ener-
gia serão fixadas pelo Poder Concedente de maneira 
a incentivar a implantação de fontes alternativas de 
energia com pequena capacidade de geração.

Parágrafo único. O valor das tarifas de que trata 
o caput será decrescente ao longo do tempo, e com-
patível com a recuperação dos investimentos.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Em busca da melhoria na qualidade dos proces-
sos industriais e da qualidade de vida das sociedades, 
nos foi apresentado uma revolução tecnológica durante 
duas décadas do Século XX que propiciaram o avanço 
da eletrônica e a miniaturização dos circuitos. Convive-
mos então com os Microprocessadores, computadores 
pessoais, fibras óticas com a transmissão de grandes 
volumes de dados, estes entre outros são alguns dos 
inúmeros instrumentos de transformação do ambiente 
tecnológico mundial.

O desenvolvimento tecnológico certamente che-
gou à indústria da eletricidade, onde a tecnologia im-
plantada permite dar aos equipamentos de rede a capa-
cidade de tomar decisões complexas sem intervenção 
humana e aumentar a interação entre os consumidores 
e as distribuidoras de energia elétrica; é o que se tem 
denominado de smart grids, ou “redes inteligentes”.

Em todo mundo, o setor elétrico recebeu essas 
inovações com certo conservadorismo e, apesar de 
as publicações técnicas da área terem mostrado uma 
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profusão de novos equipamentos e sistemas, não hou-
ve uma migração imediata dessas tecnologias para 
os sistemas elétricos em operação, em razão de sua 
relativa juventude. Tal cautela na implantação de mo-
dificações e inovações tão radicais é compreensível 
em um setor de tamanha complexidade e importância 
no quotidiano das populações.

Contudo, o entusiasmo pelas enormes vantagens 
da inovação vem, gradativamente, vencendo o conser-
vadorismo, e vários países de todo o mundo – Estados 
Unidos, Itália, Espanha, Portugal e Austrália entre eles 
–, atraídos pelas amplas possibilidades abertas pela 
eletrônica digital para a indústria da eletricidade, aden-
traram o século XXI com o firme propósito de darem 
esse salto tecnológico.

O Brasil não pode ficar a reboque nesse processo 
de renovação tecnológica, sob pena de, num futuro não 
muito distante, tornar-se dependente das tecnologias 
importadas de países mais desenvolvidos nesse campo.

O primeiro e mais importante passo nessa dire-
ção é a substituição dos medidores eletromecânicos 
de consumo de energia, já tecnologicamente ultrapas-
sados, pelos modernos medidores eletrônicos, com 
capacidade de interagir com os consumidores e com 
os gestores da rede de distribuição. Tal providência 
permitirá aos consumidores o acesso a uma enorme 
gama de novas aplicações.

Dentre tais aplicações, uma das mais importantes 
e relevantes é a chamada microgeração distribuída, 
que corresponde à possibilidade de os consumidores 
de baixa tensão terem, em suas residências, pequenas 
unidades de geração de energia, com base em energia 
solar, eólica e a partir da biomassa, abrindo, assim, 
as portas para um processo de universalização do 
fornecimento de energia a partir de fontes renováveis.

Simultaneamente à troca dos medidores, deverá 
ser implantado um sistema de comunicação desses 
equipamentos com uma central de gestão da rede de 
distribuição, a fim de permitir a interação entre consu-
midores e distribuidora.

Em um momento como o atual, em que se dis-
cute o aquecimento global e as possibilidades para 
sua mitigação, a iminente escassez de combustíveis 
fósseis e o potencial esgotamento de outras fontes de 
geração de energia, o apoio a pequenos produtores 
de energia será fundamental para a segurança ener-
gética de nosso país.

O Brasil precisa preparar o terreno para o pre-
visível período de escassez de energia, num futuro 
não muito distante. Cremos que uma das ações mais 
imediatas ao nosso alcance, que poderá, facilmente, 
ser adotada pelo Poder Concedente, é o uso de tarifas 

diferenciadas, para incentivar a implantação dessas 
fontes alternativas de pequena capacidade.

Essas tarifas diferenciadas – conhecidas como 
feed-in tariffs – têm auxiliado vários países a aumen-
tarem a participação de fontes alternativas de gera-
ção energética, tais como a solar, eólica e biomassa, 
em suas matrizes energéticas. Sua adoção é grande-
mente facilitada com o uso de medidores eletrônicos, 
que permitem a aplicação de tarifas distintas para a 
energia fornecida pelas distribuidoras e para a energia 
produzida pelo próprio consumidor de baixa tensão.

Portanto, na luz da visão de um Projeto de Lei nº 
Senado de número 608/2011, apresentado pelo Sena-
dor Cícero Lucena, fizemos questão de apresentarmos 
este Projeto de Lei nesta Casa para que diante de nos-
sa justificativa, o nosso Projeto transmita a população 
nacional os enormes benefícios como consumidores. 

A adoção dos novos medidores digitais, associa-
da à possibilidade de microgeração distribuída, pode-
rá proporcionar a toda a população uma melhoria na 
qualidade dos serviços de energia. Diante do exposto, 
solicito o decisivo e valioso apoio dos nobres pares 
desta Casa para a rápida transformação de nossa 
proposição em Lei.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. –  
Deputado José Otávio Germano

PROJETO DE LEI Nº 3.338, DE 2012 
(Do Sr. Claudio Cajado)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
existência, nos aeroportos brasileiros ad-
ministrados pela Infraero, de detectores de 
metal dos tipos pórtico e manual.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a existência, em todos os 

aeroportos brasileiros administrados pela Infraero, de 
detectores de metal dos tipos pórtico e manual.

Art. 2º A operação desses detectores será feita 
de forma complementar, sendo o detector manual uti-
lizado em todos os casos de acionamento do detector 
do tipo pórtico.

Parágrafo único. É vedado determinar-se aos 
passageiros a retirada de peças de roupas ou comple-
mentos e submetê-los a outra inspeção pelo controle 
do detector de metal do tipo pórtico, devendo a iden-
tificação da causa de acionamento desse modelo de 
detector de metal ser feita exclusivamente com o uso 
do detector de metal do tipo manual.

Art. 3º Os aeroportos administrados pela Infra-
ero terão o prazo de cento e oitenta dias, a contar da 
data de publicação desta Lei para se adaptarem às 
exigências nela constantes.
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Art. 4º No caso de descumprimento do previsto 
nesta Lei, aplica-se o disposto na Resolução nº 199, 
de 13 de setembro de 2011, que “Estabelece os proce-
dimentos para a celebração de Termo de Ajustamento 
de Conduta no âmbito da ANAC”.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Não há quem discorde de que a adoção de me-
didas protetivas nos aeroportos, com o objetivo de 
prevenir e evitar atentados terroristas, é ação de ele-
vado interesse público e tem por objetivo principal a 
proteção da integridade física das pessoas. Porém, o 
que era para ser uma ação merecedora de elogios e 
aplausos, tem se transformado em uma fonte de cons-
trangimento e de exposição pública dos indivíduos, em 
especial das mulheres.

Não raras vezes, veem-se, nos aeroportos brasilei-
ros, mulheres sendo obrigadas a retirarem sapatos, cintos, 
brincos e, repetidamente, a passarem pelo pórtico detector 
de metal até se descobrir qual de suas roupas ou aces-
sórios está provocando o acionamento do equipamento. 
Tal situação, que fere a dignidade da pessoa humana, 
seria facilmente evitada se, de forma complementar ao 
pórtico, fosse utilizado o detector de metal manual, que 
identificaria de forma precisa qual a peça do vestuário 
seria a responsável pelo disparo do alarme.

Para corrigir-se essa situação inconveniente, se 
está propondo a presente proposição que obriga, em 
todos os aeroportos brasileiros sob administração da 
Infraero, a utilização, de forma complementar ao de-
tentor de metal do tipo pórtico, do detector de metal 
manual e que proíbe sejam os passageiros submetidos 
ao constrangimento de terem, desnecessariamente, 
que se despir em público.

Certo de que os ilustres Pares concordarão que 
este projeto de lei protege a dignidade das pessoas sem 
por em risco a segurança de nossos aeroportos, espera-
-se contar com o apoio necessário para sua aprovação.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. –  
Deputado Claudio Cajado

PROJETO DE LEI Nº 3.339, DE 2012 
(Do Sr. Marco Tebaldi)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
Poder Público Federal, Estadual e Munici-
pal comprar, direta ou indiretamente, por 
meio de qualquer modalidade de licitação, 
somente madeira de reflorestamento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Público obrigado a comprar, 

direta ou indiretamente, por meio de qualquer modali-

dade de licitação, somente madeira de reflorestamento 
tratada ou não para uso em obras públicas.

Art. 2º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – Madeira de reflorestamento: madeira atestada 

por entidades/instituições certificadoras oficiais, pro-
venientes de reflorestamento autorizado pelo IBAMA, 
oriunda de área reflorestada de forma ambientalmente 
adequada, socialmente justa e economicamente viável;

II – Madeira de reflorestamento tratada: madei-
ra tratada através do processo de vácuo-pressão em 
unidades industriais denominadas autoclaves, protegi-
da de fungos, insetos (cupins e brocas) e organismos 
marinhos. Com garantia de 15 anos. O processo de 
tratamento deve atende todas as especificações das 
normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas). 

Art. 3º O Poder Público dará publicidade nas pla-
cas informativas das obras, onde estiver informado que 
a madeira utilizada é de reflorestamento.

Art. 4º A regulamentação será efetivada em 120 
(cento e vinte) dias, através de decreto do Chefe do 
Poder Executivo.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação

Justificação

A proposta de uma lei para regulamentar a licita-
ção para aquisição de madeira, baseia-se nos seguin-
tes preceitos e princípios legais:

A “Agenda 21”, advinda da Resolução nº 44/228, 
de 22.12.89, da Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas, cujos princípios foram abraçados pe-
los países membros por ocasião do “Encontro da Terra 
– Rio 92”, propugna em seu capítulo 4 que os países 
devem estabelecer programas voltados ao exame dos 
padrões insustentáveis de produção e consumo e o 
desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais 
de estímulo a mudanças nos padrões insustentáveis 
de consumo;

A “Declaração do Rio”, adotada no “Encontro da 
Terra”, ou “Rio 92”, prevê em seu PRINCÍPIO 8 que 
“para atingir o desenvolvimento sustentável e a mais 
alta qualidade de vida para todos, os Estados devem 
reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produ-
ção e consumo e promover políticas demográficas 
adequadas”;

A adoção de normas, em diversos países, como 
Japão, Canadá, Países Baixos, Noruega, África do 
Sul, e em particular nos Estados Unidos, citando-se 
como exemplo o regulamento baixado durante o go-
verno Clinton (Executive Order Number 12.873), que 
estabeleceu sistema de compras pelo Estado por meio 
de licitações baseadas em regras de respeito ao meio 
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ambiente e à cidadania, prevendo, dentre outras, a 
obrigatoriedade da aquisição de materiais reciclados, 
como o papel, óleos lubrificantes re-refinados, pneus 
reaproveitados, etc;

O direito de todos ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, e a obrigação do Poder Público em 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações em explicitado no artigo 225, caput, da Cons-
tituição Brasileira;

Segundo especialistas reunidos sob os auspí-
cios da ONU para estudar a problemática em ques-
tão, o “consumo sustentável” significa o atendimento 
das necessidades das gerações presentes e futuras 
por bens e serviços de uma forma sustentável econô-
mica, social e ambientalmente. “Visto que o consumo 
sustentável depende da disponibilidade de bens e 
serviços ambientalmente sustentáveis, esse consumo 
está integralmente associado à produção sustentável.”

ESTATÍSTICA:
Genebra – O Brasil registrou a maior perda ab-

soluta de floresta no mundo entre 2000 e 2005 – 42% 
de hectares de mata cortada no planeta nesses anos 
ocorreram dentro do território nacional. A conclusão 
é da FAO, órgão da ONU para a agricultura. Segun-
do a FAO, o Brasil perdeu 3,1 milhões de hectares de 
florestas por ano nesse período. Isso significou uma 
redução de 0,6% na cobertura florestal a cada ano. 

De acordo com o levantamento, o país observou 
uma aceleração no desmatamento em comparação 
com o período entre 1995 e 2000. Naqueles anos, a 
perda de floresta foi de 2,6 milhões de hectares por 
ano, 0,5% da cobertura.

Brasília – O desmatamento na Amazônia em 
julho de 2009 atingiu pelo menos 836,5 quilômetros 
quadrados (km²) de floresta, 157% a mais que o re-
gistrado em julho de 2008, quando o desmate foi de 
323 km². Os dados são do relatório do Sistema de 
Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), 
divulgado ontem pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe). A área de floresta derrubada equi-
vale à metade do município de São Paulo. (FONTE: 
NOTICIAS GERAL)

O desmatamento de 26.130 quilômetros quadra-
dos na Amazônia brasileira, medido pelo Inpe (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais) entre agosto de 2003 
e agosto de 2004, foi o segundo maior da história. O 
número equivale a mais de 8,6 mil campos de futebol 
desmatados por dia. De acordo com as pesquisas, mais 
de 70% deste desmatamento ocorreu ilegalmente e 
forneceu muita madeira para o mercado consumidor. 
A madeira utilizada para construir escolas, prédios pú-
blicos e postos de saúde pode estar vindo de desma-

tamentos irregulares ou da extração ilegal no estado. 
(fonte Greenpeace)

CONSIDERAÇÕES:
Considerando que o manejo florestal tem de con-

servar a diversidade ecológica e seus valores associa-
dos, os recursos hídricos, os solos, e os ecossistemas e 
paisagens frágeis e singulares, e ao assim atuar, man-
ter as funções ecológicas e a integridade da floresta. 

Considerando que o manejo florestal tem de in-
centivar o uso eficiente e otimizado dos múltiplos pro-
dutos e serviços da floresta para assegurar a viabilida-
de econômica e uma grande quantidade de benefícios 
ambientais e sociais.

Considerando que os consumidores de madeira 
proveniente da Amazônia, os órgãos públicos contri-
buem, ainda que de maneira indireta, para a exploração 
descontrolada e predatória de madeira e alguns produ-
tos florestais que acontece hoje na região amazônica. 
A compra de madeira ilegal pelas esferas Municipal, 
Estadual e Federal fere as leis ambientais, trabalhistas 
e fiscais e deve ser proibida a fim de garantir a legali-
dade das aquisições públicas, transformando as ativi-
dades de compras em política ambiental.

O Governo Federal pode dar importante exemplo 
para os consumidores e a comunidade internacional, 
se passar a promover suas aquisições de madeira de 
forma a respeitar a práticas sustentáveis defendidas 
por organizações de fomento ao consumo e à produ-
ção sustentável de madeira. Essa iniciativa poderá ser 
reproduzida em todo país, e no mundo. Este exemplo 
estabelecerá importante precedente no combate à 
exploração ilegal e predatória de madeira amazônica, 
que hoje é a regra do mercado, e não a exceção, dei-
xando um recado claro aos madeireiros de que existe 
mercado consumidor para a madeira produzida de 
forma sustentável.

Diante do aqui exposto, solicito o apoio dos no-
bres pares para aprovação da presente proposição.

Sala das sessões, 6 de março de 2012. –  
Marco Antonio Tebaldi, Deputado Federal PSDB/SC

PROJETO DE LEI Nº 3.340, DE 2012 
(Do Sr. Marco Tebaldi)

Dispõe sobre a criação do Programa 
“Novos Empreendedores” e dá outras pro-
vidências.

 O Congresso Nacional decreta:
 Art. 1º Fica instituído o Programa “Novos Em-

preendedores” e dá outras providências.
Art. 2º O Programa Novos Empreendedores terá 

como principais diretrizes:
I – Informar sobre os incentivos fiscais e da outras 

formas de apoio ofertado pelo poder público Municipal, 
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Estadual e Federal para o incremento das atividades 
econômicas do País;

II – Informar sobre o regime legal diferenciado a 
que estão sujeitas às microempresas e as empresas 
de pequeno porte;

III – Fornecer dados e informações sobre atividade 
econômica do Município, Estado e do Governo Federal;

IV – Ofertar cursos sobre conhecimentos básicos 
de administração e gerência de negócios.

 
Art. 3º Para a execução do programa “Novos 

Empreendedores”, o Poder Executivo Federal buscará 
parcerias com os Estados, Municípios, entidades pú-
blicas e privadas pertinentes ao programa.

Art. 4º A regulamentação será efetivada em 120 
(cento e vinte) dias, através de decreto do Chefe do 
Poder Executivo.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Este projeto de lei visa criar uma linguagem nacio-
nal, onde define aos novos Empreendedores como um 
processo educacional da legislação Federal, Estadual 
e municipal, caracterizando por uma alternância entre 
as atividades práticas (desenvolvidas nas empresas) 
e teóricas (desenvolvidas em instituições de ensino), 
que irá qualificar e inserir os novos empreendedores 
no mercado de trabalho.

O objetivo desta Lei é contribuir para o desenvol-
vimento dos Novos Empreendedores preparando-os 
para o mercado de trabalho e permitindo a formação 
de novas empresas dentro dos princípios da legislação, 
como meio de transformar a sua realidade pessoal e 
social em grandes desafios. Considerando que o poder 
público tem papel fundamental para que as metas de 
desenvolvimento sejam alcançadas, dando prioridade 
aos que pertencem à vulnerabilidade sócio-econômica, 
assim não sendo tão oneroso para as empresas quan-
to ao mesmo tempo garantindo seus direitos, além de 
proporcionar ao empreendedor um período de estudo 
e capacitação, que é extremamente necessário para 
que se amplie às informações aos empreendedores 
de médio e pequeno porte visando e qualificando no 
mercado de trabalho.

 É necessário proteger e valorizar os novos em-
preendedores com medidas que trarão benefícios ime-
diatos e mudanças significativas em suas atividades, 
em favor de suas empresas.

Queremos dar visibilidade às empresas valori-
zando seu trabalho e fazendo a diferença, empresas 
essas, que desempenham seu papel diferenciando-
-se pela inovação, pela eficiência e pela busca de um 

esforço aos novos empreendedores na adoção de 
novas práticas que levem o crescimento sustentável 
as novas empresas.

 Diante do aqui exposto, solicito o apoio dos no-
bres pares para aprovação da presente proposição.

Sala das sessões, 6 de março de 2012. –  
Marco Antonio Tebaldi, Deputado Federal PSDB/SC

PROJETO DE LEI Nº 3.341, DE 2012 
(Da Sra. Janete Capiberibe)

Declara o ambientalista Chico Mendes 
patrono do meio ambiente brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O ambientalista Chico Mendes é declarado 

Patrono do Meio Ambiente Brasileiro. 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

A história de luta de Chico Mendes não foi dife-
rente da trajetória de tantos homens e mulheres que 
não se dobraram aos ditames dos opressores da liber-
dade e da justiça social no Brasil.

A causa de sua morte também não foi diferente 
da morte de tantos outros que ousaram ecoar o canto 
libertário no campo. Mas, ao contrário, foi a mesma: a 
insistência secular dos defensores do latifúndio her-
dado da colônia, pilar principal do atraso e da injustiça 
social brasileira, que tentam impedir o acesso à terra 
aos que nela trabalham e produzem riqueza.

Conhecedor das dificuldades dos povos da flo-
resta desde a mais tenra idade, Chico Mendes logo 
entendeu que só a organização consciente dos traba-
lhadores seria capaz de libertá-los dos grilhões históri-
cos da opressão da estrutura fundiária brasileira. Sob 
o lema “União dos Povos da Floresta”, em defesa da 
Floresta Amazônica reuniu indígenas, seringueiros, 
castanheiros, pequenos pescadores, quebradeiras de 
coco babaçu e populações ribeirinhas, em torno da cria-
ção de reservas extrativistas. Essas reservas tinham 
por objetivo preservar as áreas indígenas e a floresta, 
além de ser um instrumento da reforma agrária, tão 
necessária ao desenvolvimento brasileiro.

Apesar de ser cada vez mais perseguido e ame-
açado de morte Chico Mendes expandiu sua luta ao 
percorrer várias regiões do Brasil participando de pa-
lestras e congressos. O objetivo era denunciar a ação 
predatória contra a floresta e as ações violentas dos 
fazendeiros contra os trabalhadores, principalmente da 
região de Xapuri, sua terra natal, no estado do Acre. 
Em 1987, Chico Mendes recebeu a visita de membros 
da ONU, que puderam ver de perto a devastação da 
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floresta e a expulsão dos seringueiros; causadas por 
projetos financiados por bancos internacionais. 

Como não poderia ser diferente, a resposta veio 
pronta e na forma de sempre: violência. No dia 22 de 
dezembro de 1988, Chico Mendes foi assassinado na 
porta de sua casa, exatamente uma semana após com-
pletar 44 anos. Deixou além da mulher dois filhos me-
nores; um com dois e outro com quatro anos de idade.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. –  
Deputada Janete Capiberibe, PSB – AP

PROJETO DE LEI Nº 3.342, DE 2012 
(Do Sr. Aelton Freitas)

Denomina “Viaduto Wilson Franco 
Filho” o viaduto localizado no km 805 da 
BR-262, na cidade de Uberaba, Estado de 
Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O viaduto localizado no quilômetro 805 

da BR-262, na cidade de Uberaba, Estado de Minas 
Gerais, passa a ser denominado “Viaduto Wilson Fran-
co Filho”. 

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

Justificação

Wilson Franco Filho nasceu na cidade de Frutal, 
Estado de Minas Gerais, em 19 de abril de 1955, filho 
de Dª Wilma Souza Franco e Wilson Franco. Vinte e 
sete anos depois, bacharelou-se em engenharia civil 
pela Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro, hoje 
um dos cursos da Universidade de Uberaba, em 4 de 
fevereiro de 1983.

Foi Secretário de Obras da Prefeitura Municipal 
de Frutal, no período de 2001 a 2004, quando, então, 
mudou-se para a cidade de Uberaba, onde trabalhou 
em várias entidades de grande importância técnica e 
administrativa. 

Assumindo a Diretoria do Departamento de Terra-
plenagem e Pavimentação durante seus dois primeiros 
anos na cidade de Uberaba, Wilson Franco Filho as-
sumiu, naturalmente, com seu brilhantismo intelectual, 
as funções de Superintendente de Serviços Urbanos e 
Estradas Municipais e de Secretário de Infraestrutura 
até o ano de 2010. 

A cidade de Uberaba torna-se agradecida ao 
ilustre servidor que, durante seis anos, marcou a sua 
administração com sua presença e realizações de um 
trabalho de total dedicação ao Município, com compe-
tência, eficiência, honestidade e abnegação, antes de 
seu falecimento em 6 de junho de 2010.

À vista dos trabalhos prestados por Wilson Franco 
Filho aos seus cidadãos, entendemos justa e oportuna 

a homenagem a este grande engenheiro, dando o seu 
nome ao viaduto localizado no quilômetro 805 da ro-
dovia BR-262, na cidade de Uberaba, razão pela qual 
solicitamos aos nobres Parlamentares o apoio para a 
aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. –  
Deputado Aelton Freitas 

PROJETO DE LEI Nº 3.343, DE 2012 
(Do Sr. Eduardo Barbosa)

Institui a Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e Múltipla.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Semana Nacional da Pes-

soa com Deficiência Intelectual e Múltipla a ser come-
morada de 21 a 28 de agosto de cada ano.

Art. 2° As comemorações da Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla devem 
incluir na programação conteúdo para conscientizar a 
sociedade sobre as necessidades específicas de orga-
nização social e de políticas públicas para promover a 
inclusão social desse segmento populacional, e para 
o combate ao preconceito e à discriminação.

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

Justificação

Desde 1964, a sociedade brasileira celebra a 
“Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelec-
tual e Múltipla” (antes denominada “Semana Nacional 
do Excepcional”), no período de 21 a 28 de agosto 
de cada ano, por meio de manifestações públicas de 
pessoas com deficiência e suas famílias em conjunto 
com instituições de atendimento a pessoas com defi-
ciência, e com a sociedade em geral, com o objetivo 
de sensibilizar governos e comunidades em relação às 
potencialidades das pessoas com deficiência, e para 
chamar a atenção para as necessidades específicas 
desse segmento populacional, tanto para a definição 
de políticas públicas quanto para o combate ao pre-
conceito e à discriminação.

A data deve ser reconhecida por lei, uma vez que 
o Brasil adotou, com status de Emenda Constitucional, 
a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência, assumindo, assim, compromissos interna-
cionais no sentido promover a inclusão, e de combater 
o preconceito e a discriminação.

Vale ressaltar que o reconhecimento de nossa 
sociedade, e de uma maneira geral de todo o mundo, 
de que a pessoa com deficiência deve merecer ações e 
serviços por parte do Estado e da sociedade civil com 
vistas a minorar as suas dificuldades, vem crescendo 
de forma auspiciosa.
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Muitas têm sido as conquistas nesse sentido ob-
tidas pelas próprias pessoas com deficiência no Brasil, 
especialmente no que se refere à legislação, como é 
exemplo a própria Convenção da ONU, resultado de um 
trabalho de mais de duas décadas, levado a cabo pelos 
que militam em favor dos que apresentam alguma de-
ficiência, e que este Projeto de Lei objetiva fazer valer.

Tal Convenção, entre outros pontos importantís-
simos, releva em seu art. 8º, em especial no item 1, 
alíneas “a”, “b” e “c”, e item 2, alíneas “a”, incisos I, II 
e III, pontos que concorrem para o disposto na nossa 
proposição.

De fato, os dispositivos citados prevêem que os 
Estados signatários se comprometem: 

“Artigo 8 – Conscientização
1. Os Estados Partes se comprometem 

a adotar medidas imediatas, efetivas e apro-
priadas para:

a) Conscientizar toda a sociedade, in-
clusive as famílias, sobre as condições das 
pessoas com deficiência e fomentar o respeito 
pelos direitos e pela dignidade das pessoas 
com deficiência;

b) Combater estereótipos, preconceitos 
e práticas nocivas em relação a pessoas com 
deficiência, inclusive aqueles relacionados a 
sexo e idade, em todas as áreas da vida;

c) Promover a conscientização sobre 
as capacidades e contribuições das pessoas 
com deficiência.

2. As medidas para esse fim incluem:
a) Lançar e dar continuidade a efetivas 

campanhas de conscientização públicas des-
tinadas a:

I) Favorecer atitude receptiva em rela-
ção aos direitos das pessoas com deficiência;

II) Promover percepção positiva e maior 
consciência social em relação às pessoas 
com deficiência;

III) Promover o reconhecimento das ha-
bilidades, dos méritos e das capacidades das 
pessoas com deficiência e de sua contribuição 
ao local de trabalho e ao mercado laboral.”

Desse modo, fica evidenciado que a proposição 
atende de forma cabal a documento internacional, do 
qual o País é signatário e que, portanto, nos cumpre 
obedecer e fazer obedecer.

É importante deixar claro que as determinações 
da Convenção da ONU visam assegurar os direitos das 
pessoas com deficiência, independentemente do tipo 
da deficiência. No entanto, também é preciso esclarecer 
que as pessoas com deficiência intelectual e múltipla 

ainda continuam em condições de desvantagem mais 
severas, se comparadas às condições de inclusão so-
cial que as demais pessoas com deficiência enfrentam. 
É de conhecimento geral que as pessoas com defici-
ência intelectual e múltipla exigem uma organização 
mais complexa no que se refere às políticas públicas 
e à organização social como um todo. Destaque-se 
a sua necessidade permanente de ações integradas 
de várias áreas, além das exigências para favorecer 
a vida familiar e comunitária também apresentarem 
graus de complexidade diferenciados em relação às 
demais pessoas.

Diante disso, nosso entendimento é de que trans-
formar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla em lei muito contribuirá para a 
participação da sociedade no movimento em prol da 
inclusão das pessoas com deficiência; para eliminação 
das desvantagens e, em especial, para o combate à 
discriminação e para o reconhecimento das poten-
cialidades das pessoas com deficiência, favorecendo 
momentos de reflexão a respeito da questão.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres 
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. –  
Deputado Eduardo Barbosa, PSDB – MG

PROJETO DE LEI Nº 3.344, DE 2012 
(Do Sr. Ademir Camilo)

Dispõe sobre a emissão e o controle 
do receituário de atividades médicas espe-
cíficas e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre o controle por re-

ceituário eletrônico ou manuscrito, das seguintes ati-
vidades médicas: 

I – formulação do diagnóstico nosológico e res-
pectiva prescrição terapêutica;

II – indicação e execução da intervenção cirúr-
gica e prescrição dos cuidados médicos pré e pós-
-operatórios;

III – prescrição de órteses e próteses oftalmo-
lógicas;

IV – atestação médica de condições de saúde, 
deficiência e doença.

Art. 2º Em garantia ao princípio da transparência e 
do direito do consumidor à informação, previsto na Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, as prescrições 
médicas e odontológicas deverão, obrigatoriamente:

I – adotar, por extenso, a Denominação Comum 
Brasileira – DCB ou, na sua falta, a Denominação Co-
mum Internacional – DCI; 

II – serem digitadas ou apresentadas por meio 
de processo eletrônico, nas localidades com mais de 
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200 mil habitantes, segundo o IBGE ou quando pres-
creverem medicamentos de produtos subsidiados pelo 
Governo através do Programa Farmácia Popular, ad-
ministrado pelo Ministério da Saúde, 

III – nas cidades com menos de 200 mil habitan-
tes e na hipótese de prescrição de medicamentos não 
subsidiados pelo Governo, será permitida a emissão 
manual de receitas, desde que escritas em vernáculo, 
de forma legível e por extenso;

IV – Em todos os casos as referidas prescrições 
deverão conter: 

a) identificação do usuário: nome com-
pleto, número do documento oficial, idade e, 
quando apropriado, o seu peso;

b) identificação do medicamento, con-
centração, dosagem, forma farmacêutica e 
quantidade; 

c) modo de usar ou posologia; 
d) duração do tratamento; 
e) local e data da emissão; 
f) assinatura e identificação do prescritor 

com o número de registro no respectivo con-
selho profissional;

g) espaço em branco para preenchimen-
to, pela farmácia, do número do lote e do prazo 
de validade do medicamento. 

V – indicar a existência ou não de medicamento 
genérico

VI – permitir, no caso de receituário eletrônico, o 
acesso seguro com a adoção de senha criptografada 
do prescritor e a integração com as farmácias e com 
os órgãos de fiscalização governamentais.

Art. 3º Caso opte por prescrever apenas o medi-
camento genérico, o prescritor deverá fazer constar a 
expressão “medicamento genérico”, ou a palavra “ge-
nérico”, em ambos os casos acompanhada da letra 
“G”, após a DCB ou a DCI, observado o disposto no 
inciso I do art. 1º.

Art. 4º Quando o profissional optar por indicar o 
medicamento por seu nome comercial, em substituição 
de medicamento genérico, esta informação deverá ser 
expressa de forma clara e justificada, consignando-o 
após a DCB ou a DCI, observado o disposto no inciso 
I do art. 1º.

Art. 5º Para os medicamentos com associação 
de 4 (quatro) ou mais princípios ativos, o profissional 
deverá prescrever, observado o disposto no inciso I 
do art. 1º, a DCB ou, em sua falta, a DCI referente ao 
princípio ativo que justifique a indicação terapêutica 
do produto, seguida da expressão “+ associações”. 

§ 1º As associações de que trata o caput serão 
obrigatoriamente identificadas em vernáculo de forma 
legível e por extenso. 

§ 2º Caso o profissional opte por prescrever um 
medicamento genérico formulado com a associação 
de que trata o caput deste artigo, deverá observar a 
regra disposta no art. 3º.

§ 3º Quando o profissional optar por prescrever 
a associação de que trata o caput deste artigo por 
seu nome comercial, deverá observar a regra dispos-
ta no art. 4º.

Art. 6º A expedição de receitas e a sua recepção 
em desacordo com as normas previstas nesta Lei, por 
médicos prescritores, hospitais, ambulatórios, clínicas, 
consultórios e farmácias, sujeita os infratores às san-
ções previstas na Lei nº 8.078, de 1990, que dispõe 
sobre a proteção do consumidor, além das previstas 
nas legislações específicas.

Art. 7º O disposto nesta lei não exclui a aplicação 
das normas constantes do Capítulo VI da lei nº 5.991, 
de 17 de dezembro de 1973, que trata do receituário 
de medicamentos.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Distrito Federal regulamentou a expedição de 
receitas médicas e odontológicas digitadas em com-
putador em seu território, através da Lei nº 4.219, de 
9 de outubro de 2008, com a finalidade precípua de 
evitar corriqueiros erros de interpretação das receitas, 
expedidas em caligrafia quase sempre indecifrável, 
colocando em risco à saúde e a vida dos pacientes.

Na Assembléia Legislativa de São Paulo tramita o 
PL 669/08, objetivando tornar obrigatória a expedição 
de receitas médicas e odontológicas por meio impresso.

Por outro lado, segundo o noticiário da imprensa, 
as fraudes no Programa “Aqui tem Farmácia Popular”, 
do Ministério da Saúde, causaram um rombo de pelo 
menos R$ 4,19 milhões aos cofres públicos do país, 
segundo dados do DENASUS (Departamento Nacional 
de Auditoria do SUS), das mais de 15.071 farmácias 
comerciais que aderiram ao programa, foram realiza-
das auditorias em 393, sendo que dessas 259 foram 
descredenciadas por irregularidades, no período de 
abril de 2009 a dezembro de 2009. 

A prática lesiva aos cofres públicos consiste no 
uso de CPF e registro no CRM (Conselho Regional de 
Medicina) de pacientes e médicos que, supostamen-
te, nunca retiraram ou receitaram os medicamentos 
comercializados pelas farmácias fraudadoras, com a 
utilização de dados até de pessoas mortas.
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De acordo com a procuradora Daniela Batista 
Poppi, de Franca – São Paulo, os desvios aconte-
cem porque o sistema é frágil ensejando o registro de 
vendas fictícias, que garantem ao dono da farmácia 
receber ressarcimento do ministério sem entrega do 
medicamento.

O Ministério da Saúde realmente tem se empe-
nhado em detectar as fraudes através de um conjunto 
de regras e procedimentos, tanto que no começo de 
fevereiro de 2011, adotou novos mecanismos de con-
trole das transações comerciais do programa, como o 
referente ao cupom vinculado, documento, que contém 
dados do médico e da farmácia que vendeu o remédio 
e é preenchido pelo paciente.

Não obstante os esforços atuais, urge que se 
busque instrumentos mais efetivos e modernos, de 
fácil e rápida consulta, não só no combate às frau-
des com também do exercício ilegal da medicina. E a 
prescrição eletrônica é um deles, por criar uma senha 
criptografada que, entre outras vantagens, permite a 
rastreabilidade da receita pelo próprio médico. 

O Conselho Federal de Medicina dedica-se em 
avançar com a informatização da classe médica, atra-
vés da emissão recente do CRM digital (E-CRM). Mé-
dicos de cinco estados brasileiros estão recebendo o 
E-CRM, sendo eles: Distrito Federal, Espírito Santo, 
Pará, Pernambuco e Santa Cataria, e posteriormente 
serão estendidos aos demais estados. 

O Cremesp (Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo), que trava uma luta diária contra 
os falsos médicos, sustenta que há casos de crimino-
sos que clonam os dados pessoais, utilizam número 
de CRM e até falsificam documentos de médicos com 
registro ativo, para atuar em falsos consultórios parti-
culares, na venda de atestado médicos (para justificar 
dispensa ao trabalho) e que chegam a ser contratados 
até por serviços de saúde.

É emblemático o caso do renomado medico Sér-
gio Ricardo Hototian, graduado pela Unicamp, pós-
-graduado em psiquiatria na área de Alzheimer pela 
Universidade de São Paulo (USP), universidade na 
qual é pesquisador do Projeto Terceira Idade, e que 
tem inúmeros trabalhos publicados no exterior, e mais 
de uma centena de citações no Google, vitima de um 
falsário, que, usando o seu nome chegou a constituir 
facilmente uma clientela de mais de 150 pacientes.

As receitas eletrônicas são geradas por compu-
tadores com ou sem internet, softwares diversos de 
forma simples com inserção de código de barras espe-
cífico, contendo um registro numérico do medicamento 
prescrito, fornecido ao paciente que o apresenta em 
farmácias e drogarias, onde faz a leitura ágil e fácil do 
código de barras, eliminando, assim, qualquer possi-

bilidade de erro no atendimento. O código de barras 
inserido nas receitas médicas facilitará ainda com a 
digitalização das mesmas, em farmácias e drogarias, 
através de leitores óticos padrões, já utilizados para 
identificação de medicamentos.

Pesquisa da USP em Hospital Universitário do 
Interior de São Paulo (Ribeirão Preto) sobre a PRES-
CRIÇÃO INFORMATIZADA, ali introduzida em janeiro 
de 1998, indicou que a partir de então houve algumas 
inovações na realização da prescrição médica, como 
prescrição digitada pelo médico diretamente no compu-
tador; recuperação de qualquer prescrição armazenada 
no banco de dados, a qualquer momento; prescrição 
provisória para validação pelo médico docente ou con-
tratado; ausência de transcrição por parte da enferma-
gem; ficha eletrônica de controle de antimicrobianos; 
dispensação de medicamentos através de prescrição 
enviada por via eletrônica; padronização de medica-
mentos de estoque e utilização do nome genérico.

O citado estudo constatou que “os erros devidos à 
prescrição contribuem significativamente para o índice 
total de erros de medicação e têm elevado potencial 
para resultarem em conseqüências maléficas para o 
paciente. Estima-se que, em cada dez pacientes ad-
mitidos no hospital, um esteja em risco potencial ou 
efetivo, de erro na medicação. Esse risco aumenta à 
medida em que os profissionais não conseguem ler 
corretamente devido à letra ilegível ou à falta de in-
formações necessárias para a correta administração, 
como via, freqüência etc...”

Há que se ressaltar, ainda, que a economia de 
tempo do médico ao dispor de um instrumento de rápida 
confecção do receituário, lhe permitirá dedicar maior 
atenção ao exame do paciente, que merece ter, como 
destacado pelo notável cirurgião plástico Ivo Pitangui, 
um atendimento mais humanizado.

O problema não diz respeito apenas ao Brasil. Em 
Portugal, para combater as fraudes no setor de saú-
de, que onera o Estado, em mais de 800 milhões de 
euros por ano, segundo a Rede Europeia de Combate 
à Fraude e Corrupção no sector da Saúde (EHFCN), 
adotou-se o sistema de receita eletrônica, cujas ex-
ceções são a possibilidade real de inadaptação ao 
sistema, de se provar falência do sistema ou medicar 
no domicílio. O fato de o médico de prescrever menos 
de 50 receitas por mês. 

Lá, foi recentemente descoberta uma burla de 
1,2 milhões de euros: as receitas eram falsificadas e 
o nome dos doentes usado indevidamente. Em causa 
estavam remédios comparticipados pelo Estado. 

Segundo Paul Vincke, presidente da EHFCN, o 
dinheiro que se perde diariamente com as fraudes na 
Europa dava para pagar um ano de salários a 2,5 mi-
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lhões de enfermeiros. E acentua: “O que pretendemos 
é sensibilizar os doentes, profissionais de saúde e for-
necedores para a necessidade de prevenir as fraudes. 
Apesar dos sistemas de saúde serem diferentes, é pos-
sível travar a fraude. O que se perde para as fraudes é 
dinheiro que mais tarde não existe para tratamentos”. 

À vista do exposto, o presente projeto de lei pre-
tende adotar, embrionariamente, nas cidades com mais 
de 200 mil habitantes (em torno de 130 municípios), a 
oportuna medida hoje circunscrita ao Distrito Federal, 
com o mérito adicional de se transformar em instru-
mento eficaz de controle e fiscalização de fraudes em 
programas governamentais de assistência farmacêutica. 

E adota esta limitação, pela consciência de que 
alguns setores ainda resistem à idéia de se estabelecer 
a obrigatoriedade a nível nacional, independentemente 
da população das cidades, sob a alegação de que nos 
rincões mais distantes do país a medida seria inviável.

Contudo, não é o que pensa a Receita Federal 
que decretou o fim das declarações do imposto de 
renda em papel, por entender que a declaração pela 
Internet tem índice de segurança de 100%, reduz a 
possibilidade de erro e não pode ser manipulada.

Ainda não se dispõe de dados totalmente segu-
ros sobre a economia de papel que a declaração do 
Imposto de renda via Internet e a medida preconizada 
no presente projeto gerará, mas é certo que ela será 
impactante, pois as farmácias costumam atender, em 
média, às receitas de 08 pacientes por dia, receitas 
estas expedidas muitas vezes em duas vias.

Assim, fazendo uma conta por cima, com base 
na prática médica do país, onde temos aproximada-
mente 360 mil médicos ativos e mais 22 mil médicos 
residentes, cada um deles gerando 08 receitas por dia, 
teremos um total de 3.056.000 (mais de três milhões) 
por dia de papéis, seja impresso ou mesmo manus-
crito. Multiplicando-se este número por 22 dias de tra-
balho, temos 67.232.000 (mais de sessenta e sete 
milhões) de PAPÉIS todos os meses!

A saúde da população brasileira, a valorização do 
médico, o aperfeiçoamento dos instrumentos de ras-
treabilidade dos medicamentos, a economia de papel 
e a preservação dos recursos públicos destinados à 
Saúde justificam e recomendam a urgente aprovação 
do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2012. –  
Deputado Ademir Camilo

PROJETO DE LEI Nº 3.345, DE 2012 
(Do Sr. Rubens Bueno)

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984, a fim de alterar requisitos para livra-

mento condicional, progressão de regime, 
indulto e comutação de pena.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 7.210, de 11 de 

julho de 1984, a fim de prever o exame criminológico 
para progressão de regime, livramento condicional, 
indulto e comutação de pena.

Art. 2º O art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.112 A pena privativa de liberdade 
será executada de forma progressiva, com a 
transferência para regime menos rigoroso, a 
ser determinada pelo juiz, quando o preso ti-
ver cumprido ao menos um sexto da pena no 
regime anterior, e o seu mérito durante toda 
a execução indicar a progressão.

§ 1º A decisão será motivada e precedi-
da de parecer da Comissão Técnica de Clas-
sificação e do exame criminológico, quando 
necessário.

§ 2º  .......................................................
§ 3º Quando constatada a impossibilidade 

material de realização do exame criminológi-
co, por falta de pessoal técnico específico no 
estabelecimento penal, poderá o Juiz decidir, 
ouvindo ou não outros profissionais.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O projeto que ora apresentamos tem como ob-
jetivo principal agravar as regras para concessão da 
liberdade provisória, bem como das demais formas de 
progressão e indulto. Pretendemos, assim, fixar critérios 
mais rigorosos para a liberação de presos que não têm 
condições de circular em sociedade, ainda que sob a 
tutela do Estado.

De fato, a Lei de Execução Penal busca estabe-
lecer parâmetros para que o Juiz da Execução defira a 
liberdade dos presos. No entanto, percebe-se que ela 
deveria ser mais específica quanto aos critérios apli-
cados para avaliação dentro do sistema penitenciário. 

Tal dificuldade de parâmetros conta ainda com a 
falta de profissionais qualificados para examinar a con-
duta dos detentos, o que só vem a simplificar a avaliação 
enviada para o Poder Judiciário, que deverá analisá-la. 
Sabemos que da forma atual, a mera comprovação do 
comportamento carcerário satisfatório pelo diretor do 
estabelecimento penal não alcança a avaliação por 
técnicos das áreas psiquiátrica, psicológica e social. 

Por esses motivos, casos como o do detento que 
estuprou uma adolescente um dia depois de ter sido 
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beneficiado com a liberdade condicional ocorrem com 
mais frequência do que o desejável.

Infelizmente, essa foi a saída encontrada para re-
solver temporariamente a crise penitenciária nacional, 
abrindo assim espaço nas prisões para novos crimino-
sos. O presente projeto de lei visa, portanto, restaurar o 
sistema anterior e trazer de volta a exigência de exame 
por técnicos habilitados para as concessões dos be-
nefícios penais, além de esclarecer que tal avaliação 
deverá ser relativa a todo o período da execução, e 
não apenas do lapso temporário que o diretor do es-
tabelecimento prisional houver por decidir. 

Certo é que a concessão do livramento condicio-
nal não garante completamente o bom comportamento 
do ex-detento em sociedade; mas o grau de dificuldade 
em alcançá-lo poderá diminuir as estatísticas de tristes 
histórias como essa. Assim ocorre, por exemplo, na 
Espanha, onde não há liberdade condicional sem que 
o preso já esteja, pelo menos, em regime semiaberto. 

Pela gravidade da matéria, e ainda pela neces-
sidade de alteração de nossa Lei de Execução Penal, 
conclamo os nobres Pares a apoiarem o presente pro-
jeto, no sentido de proteger a sociedade de possíveis 
crimes como esse.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. –  
Deputado Rubens Bueno, (PPS – PR).

PROJETO DE LEI Nº 3.346, DE 2012 
(Da Sra. Erika Kokay)

Acrescenta o art. 135-A ao Decreto-
-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta o art. 135-A ao De-

creto-lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, a fim de tipificar a recusa ou protelação de 
atendimento médico.

Art. 2º Fica acrescido o art. 135-A ao Decreto-lei 
n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940, com a seguinte 
redação:

“Art. 135-A. Recusar ou protelar atendi-
mento médico-hospitalar em qualquer estabe-
lecimento de saúde:

Pena – reclusão, de três a cinco anos.
§1º A pena é aumentada pela metade 

se da recusa ou protelação resulta lesão cor-
poral grave.

§2º A pena é aumentada em dois terços 
se da recusa ou protelação resulta morte.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

São frequentes e chocantes os casos de falta de 
atendimento médico divulgados pela mídia em estabe-
lecimentos de saúde públicos e privados.

O descaso com a saúde tornou-se uma epide-
mia de consequências funestas para a sociedade, 
desamparada e refém de um sistema de saúde falido, 
que, entretanto, consome uma parte considerável do 
orçamento familiar.

A saúde é um direito de todos e dever do Estado, 
é o que proclama a Constituição Federal de 1988. En-
tretanto, esse texto é apenas uma utopia constitucional, 
que nunca chegou a ser efetivada no Brasil.

O que se vê são pessoas morrendo nas filas e 
nos corredores de hospitais, pacientes jogados em ma-
cas ou mesmo pelo chão sem qualquer atendimento.

A situação é aterrorizante e as autoridades pare-
cem não se importar com esse caos em que se trans-
formou a rede hospitalar no Brasil inteiro.

A situação dos hospitais e clínicas particulares 
não é diferente. Até mesmo pacientes com recursos 
financeiros para pagar um plano caro de saúde não 
escapam dessa triste realidade.

Empresas de planos de saúde exploram comer-
cialmente essa atividade com grandes lucros, enquan-
to os clientes não recebem o tratamento adequado e 
prometido na formalização do contrato.

A saúde tornou-se um lucrativo comércio e os 
hospitais particulares atendem aos pacientes como se 
fossem consumidores em um supermercado.

Somente após a realização do pagamento e a 
checagem da idoneidade do cheque ou do cartão de 
crédito, o consumidor tem o direito de retirar sua mer-
cadoria, ou seja, receber o atendimento necessário à 
saúde e à integridade física.

Em alguns hospitais particulares, quem não tem 
plano de saúde precisa assinar um contrato prévio, 
comprometendo-se a pagar por qualquer intervenção 
cirúrgica ou tratamento que o médico julgar necessário.

Isso abre uma porta para a exploração e para a 
realização de tratamentos desnecessários, uma vez 
que, mesmo antes da consulta médica e de qualquer 
diagnóstico, o paciente já é obrigado, ainda na recep-
ção, a se comprometer com o pagamento de interven-
ções cirúrgicas e outros tratamentos.

Mesmo se submetendo a toda essa humilhação, 
o paciente não tem a garantia de um atendimento ade-
quado e de qualidade e muitos acabam morrendo após 
terem consumido todo o seu patrimônio em despesas 
médico-hospitalares.

Exemplo disso foi o recente caso do servidor 
Duvanier Ribeiro que faleceu em virtude da recusa de 
atendimento médico por hospital particular.
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A fim de conter esses abusos, proponho a criação 
de um tipo penal específico para a recusa e protela-
ção do atendimento em qualquer estabelecimento de 
saúde, punindo-se adequadamente os criminosos que 
sacrificam milhares de vidas anualmente, por descaso, 
ganância ou incompetência.

A saúde deve ser, de fato, e não apenas no papel, 
um direito de todos e um dever do Estado brasileiro.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. –  
Deputada Erika Kokay.

PROJETO DE LEI Nº 3.347, DE 2012 
(Da Sra. Erika Kokay)

Altera dispositivos das Leis nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990 e nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995; e revoga dispositivos 
das Leis nº 5.859, de 11 de dezembro de 
1972, e nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 

“Art. 15-A Os empregadores domésti-
cos ficam obrigados a depositar, conforme o 
prescrito art.15, caput, desta lei, um por cento 
sobre a remuneração paga ou devida ao em-
pregado doméstico, a partir do ano seguinte à 
vigência dessa lei, acrescido de mais um por 
cento a cada ano, cumulativos até o limite de 
oito por cento.

Parágrafo único. Caso o empregador do-
méstico tenha optado pela inclusão do seu em-
pregado no FGTS antes da vigência da siste-
mática de transição, aplica-se ao recolhimento 
a alíquota prevista no caput do art. 15.” (NR)

Art. 2º O art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12.  ................................................
 ..............................................................
VII – até o exercício de 2020, ano-calen-

dário de 2019, a contribuição patronal paga à 
Previdência Social pelo empregador domés-
tico incidente sobre o valor da remuneração 
do empregado;

VIII – o valor depositado no Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS para 
empregado doméstico, acrescido de um quarto 
à título de estímulo à formalização do emprego 
doméstico, enquanto durar o período de tran-
sição previsto no art. 15-A, da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990. 

 ..............................................................

§ 3° As deduções de que tratam o inciso 
VII e VIII do caput deste artigo: 

I – estão limitadas: 
 ..............................................................
II – aplicam-se somente ao modelo com-

pleto de Declaração de Ajuste Anual; 
III – não poderão exceder: 
a) ao valor da contribuição patronal e 

dos depósitos no FGTS calculada sobre um 
salário-mínimo mensal, sobre o décimo terceiro 
salário e sobre a remuneração adicional de fé-
rias, referidos também a 1 um salário-mínimo; 

 ..............................................................
IV – ficam condicionadas à comprovação 

da regularidade do empregador doméstico pe-
rante o regime geral de previdência social quan-
do se tratar de contribuinte individual.” (NR)

Art.3º Ficam revogados os seguintes dispositivos:
I – o Art. 3º-A da Lei nº 5.859, de 11 de dezem-

bro de 1972; e,
II – o §3º do art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de 

maio de 1990. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

O trabalho doméstico detém a lamentável con-
dição de segmento menos formalizado entre as cate-
gorias de trabalhadores. Várias são as causas, mas é 
inegável que o custo com os encargos trabalhistas é 
determinante.

A Lei nº 9.250, de 1995, alterada pela Lei nº 
11.324, de 2006, estabeleceu sistemática de estímulo 
da formalização pela via do incentivo fiscal. Com vigên-
cia até o ano de 2012, para fins do ano base de 2011, é 
possível descontar do Imposto de Renda a contribuição 
patronal paga à Previdência Social pelo empregador 
doméstico incidente sobre o valor da remuneração do 
empregado, limitada a um salário mínimo. 

Cálculos da Receita Federal apontam que, entre 
2006 e 2010, mais de 700 mil empregados domésticos 
saíram da informalidade. A Renúncia Fiscal apenas em 
2010 foi da ordem de R$ 500 milhões.

Como experiência, a iniciativa se mostrou vá-
lida e merece ser continuada, principalmente em 
face da ainda extensa informalidade no setor do-
méstico e da necessidade de expansão dos direi-
tos da categoria.

Um desses direitos é o de formar um Fundo du-
rante a vigência do contrato de trabalho. A facultativi-
dade da adesão do empregador doméstico ao regime 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 
dificulta a extensão do direito aos trabalhadores. Tornar 
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a adesão obrigatória, pura e simplesmente, é forçar o 
recuo na formalização dos vínculos ou, pior, pressio-
nar pelo aumento do desemprego pela diminuição da 
oferta de vagas.

Nesse sentido propomos a extensão dos efeitos 
alcançados pela possibilidade de dedução da parce-
la patronal devida à Seguridade Social, até o ano de 
2020, bem como aproveitamos o modelo para estimular 
a gradativa inclusão dos trabalhadores domésticos, de 
forma obrigatória, no regime do FGTS.

Para tornar o regime obrigatório, entendemos 
que seria benéfico criar uma escala cumulativa de 
alíquotas até que o tratamento dado aos domésticos 
se iguale aos outros trabalhadores urbanos e rurais, 
facilitando a inclusão do empregado doméstico no 
regime do FGTS. 

Essa inclusão se dará na proporção de 1% por 
cento sobre a remuneração do empregado (salários, 
gratificações, décimo terceiro) a partir do ano seguinte 
à vigência da alteração, acrescido de mais 1% a cada 
ano, cumulativos até que a alíquota se iguale à de 8% 
já estabelecida para os demais trabalhadores no art. 
15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 

Além disso propomos um adicional de 25% na 
dedução do imposto de renda como incentivo à ma-
nutenção dos vínculos empregatícios.

Com essas medidas, acreditamos que, além de 
buscarmos a justiça no tratamento jurídico laboral com 
os trabalhadores domésticos, obteremos como efeitos 
positivos acessórios o fortalecimento do FGTS, com o 
incremento na captação de recursos que são destina-
dos para investimentos em saneamento básico, infra-
estrutura e habitação popular, bem como a expansão 
do Seguro-Desemprego. 

Pela relevância e alcance social da medida, es-
peramos contar com o apoio dos/as nobres colegas 
para a aprovação da matéria. 

Sala das Sessões, 6 de março de 2011. –  
Deputada Erika Kokay.

PROJETO DE LEI Nº 3.348, DE 2012 
(Do Sr. Rogério Carvalho)

Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho 
de 2009, para estender as diretrizes da ali-
mentação escolar às instituições privadas 
de ensino e vetar o comércio no interior 
das escolas de alimentos de baixo teor 
nutricional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 

passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

‘‘Art. 3º  ..................................................

 ..............................................................
Parágrafo Único. As instituições privadas 

de ensino se submetem às diretrizes e normas 
referentes a alimentação escolar, conforme 
previsto nesta Lei.

 ..............................................................
Art. 16-A. Os estabelecimentos comer-

ciais instalados em áreas pertencentes ou 
administrados por escola pública ou privada 
de educação básica, incluída a modalidade 
de educação de jovens e adultos, sob pena 
de sofrerem as penalidades estabelecidas 
para as infrações à legislação sanitária, ficam 
proibidos de comercializarem os seguintes 
produtos:

I – bebidas com baixo teor nutricional, 
refrigerantes, refrescos coloridos ou aroma-
tizados artificialmente, ou com teor alcoólico 
superior a meio grau Gay-Lussac;

II – alimentos cujos tipos e teores eleva-
dos de açúcar, de carboidratos e de cloreto de 
sódio sejam prejudiciais à saúde;

III – alimentos com gordura trans ou gor-
dura saturada;

IV – outros alimentos e bebidas prejudi-
ciais à saúde definidos em regulamento sa-
nitário

Parágrafo Único. Não serão licenciados 
e nem terão seus alvarás renovados os esta-
belecimentos instalados em áreas pertencen-
tes, administrados ou que de alguma forma 
estejam sob a responsabilidade de escola 
pública ou privada de educação básica, in-
cluída a modalidade de educação de jovens 
e adultos, que comercializarem as bebidas ou 
os alimentos previstos no parágrafo único do 
dispositivo anterior.

......................................................... (NR)”

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

Justificação

O objetivo desta proposição é estender as dire-
trizes da alimentação escolar, previstas na Lei 11.947, 
de 2009, às instituições privadas de ensino e vetar o 
comércio no interior das escolas de alimentos de bai-
xo teor nutricional. 

A legislação nacional e internacional sobre segu-
rança alimentar está voltada para a limitação da quan-
tidade de determinados componentes dos alimentos 
(como, por exemplo, de gorduras trans) em produtos 
industrializados; as exigências de rotulagem (indica-
ção do valor energético do alimento, da composição 
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nutricional); a 0re0strição da publicidade, em especial 
a de doces, salgadinhos, refrigerantes, hambúrgueres 
(junk-foods), e a publicidade sobre alimentos em ge-
ral dirigida a crianças e adolescentes; a proibição de 
venda de junk-foods em cantinas escolares; e a regu-
lamentação da merenda escolar.

Assim é que este Projeto visa aperfeiçoar, com-
pletar e atualizar a legislação brasileira sobre o tema. 
Veja-se o exemplo em outros países:

Nos Estados Unidos, a principal origem dessa 
legislação são os legislativos estaduais. Só no ano de 
2003, foram apresentados 140 projetos de lei sobre 
alimentação nos legislativos dos cinqüenta estados 
americanos, o dobro do ano anterior. Essas proposi-
ções incluem desde restrições à venda de refrigeran-
tes e doces em escolas públicas até a imposição de 
um imposto especial sobre alimentos que ultrapassem 
certo nível de gordura e sobre produtos que promovam 
hábitos sedentários, como videogames. Elas incluem, 
ainda, a proibição de comerciais de cadeias de fast 
food dirigidos a crianças e adolescentes e a institui-
ção de padrões mais rigorosos de educação física nas 
escolas. Na esfera municipal, vários projetos obrigam 
restaurantes a informarem o conteúdo nutritivo dos 
seus pratos1.

Na Inglaterra, no ano de 2004, foi apresentada 
proposição que institui, entre outras medidas: a ele-
vação dos tributos sobre junk food – o que alcança, 
entre outros alimentos, hambúrgueres, salgadinhos 
e refrigerantes – sobre a manteiga e o leite integral; 
a proibição de propaganda de “bebidas açucaradas 
e petiscos” nas escolas; a remoção de máquinas de 
venda de alimentos; novas normas de rotulagem de 
alimentos; e a criação de um órgão para o incentivo 
à prática de exercícios físicos e a regulamentação de 
novos empreendimentos imobiliários para que incluam 
ciclovias, calçadas e campos esportivos.

Em 2006, dois estados americanos (Connecticut 
e Nova York) baniram os refrigerantes das escolas, por 
lei estadual, inclusive os vendidos em máquinas. Nas 
escolas municipais de Nova York, são permitidos ape-
nas leite desnatado, água e sucos naturais de fruta.

Pode-se dizer que no Brasil não existe legislação 
federal sobre a matéria, mas pode-se ampliar o alcan-
ce da Lei nº 11.947, de 2009, cujo objeto é definido 
em seu art. 1º: “para os efeitos desta lei, entende-se 
por alimentação escolar todo alimento oferecido no 
ambiente escolar, independentemente de sua origem, 
durante o período letivo”. 

1  Estados Unidos iniciam cruzada para combater obesida-
de. O Estado de S. Paulo, 12/08/2003.

Sabe-se que a referida lei buscou traçar as linhas 
gerais e as normas obrigatórias sobre a merenda es-
colar das escolas públicas, no bojo do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar (PNAE), notadamente 
vinculando-se ao Programa Dinheiro Direto na Escola, 
regulando o art. 208, VII, da Constituição Federal. O 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
também chamado de “Merenda Escolar”, é o mais an-
tigo programa social do Governo Federal na área de 
Educação2 e fornece recursos suplementares para ga-
rantir que 15% das necessidades nutricionais diárias 
das crianças matriculadas na pré-escola e no ensino 
fundamental sejam atendidas.

Nada obstante, nenhum empecilho há para que 
as diretrizes da alimentação escolar abarquem as es-
colas privadas, seja porque a exploração da atividade 
de ensino é serviço público cedido via concessão pú-
blica, seja porque o direito à alimentação saudável na 
escola previsto na referida legislação deve abarcar as 
crianças, jovens e adultos que estão nos bancos es-
colares das instituições privadas.

Além disso, não basta que a legislação diga, afir-
mativamente, que a merenda escolar busca “o emprego 
da alimentação saudável e adequada, compreendendo 
o uso de alimentos variados, seguros” (art. 2º, I). Ou fale 
sobre o “direito a garantir segurança alimentar e nutricio-
nal dos alunos” (art. 2º, VI) e a presença de nutricionis-
ta para elaboração de cardápio (art. 12), via feitura da 
merenda com o uso de alimentos básicos. Outrossim, 
trate da aquisição de gêneros alimentícios variados, 
junto aos produtores locais (art. 13). É imperativo a ve-
dação legal de estabelecimentos dentro da escola que 
vendam alimentos com baixo teor nutricional. Explica-se:

As regras afirmativas e de caráter impositivo são 
imprescindíveis. Isto nem se discute! Entretanto, a proi-
bição legal a determinados tipos de alimentos e ao co-
mércio se fazem necessário, especialmente, por dois 
motivos: primeiro, porque prevalece para os particulares 
o princípio da legalidade, de modo que tudo o que não 
está vetado por lei é permitido, bem como que não exis-
te sanção sem lei que anteriormente defina a conduta 
como proibida, notadamente a proibição ao comércio.

2  A merenda escolar foi criada em 1954 e, até 1993, o 
programa foi administrado e executado pelo Governo Federal. A 
partir de 1994, ocorreu a transferência da execução do PNAE do 
nível federal para os níveis estadual, distrital e municipal, os quais 
passaram a receber os recursos diretamente do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão executor do Programa. 
A transferência é feita automaticamente pela Secretaria-Executiva 
do FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contra-
to, mediante depósito em conta-corrente. Com essa mudança, os 
Estados, Municípios e o Distrito Federal ficaram dispensados da 
comprovação de adimplência de obrigações para com o Governo 
Federal, exigida quando o repasse era feito mediante o instrumento 
do convênio.
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Segundo, para alcançar o meritório objetivo bus-
cado pela legislação do PNAE de uma merenda escolar 
saudável, a questão não deve ficar restrita apenas as 
diretrizes, mas a uma explícita vedação aos alimentos 
com quantidade elevada de açúcar ou de gorduras sa-
turadas, como por exemplo. Como inúmeros estudos 
demonstram, as gorduras saturadas e açúcares quí-
micos são prejudiciais à saúde independentemente da 
quantidade – se elevada ou não.

Portanto, não basta mencionar o direito à “ali-
mentação saudável com observância às tradições, aos 
costumes e hábitos saudáveis”, inclusive mediante a 
presença de nutricionista, pois culturalmente alguns 
alimentos são reputados como “bons nutricialmente”, 
tais como os refrescos; ou são considerados “melhores” 
do que outros – assim o “refresco” é considerado “mais 
nutritivo” do que o “refrigerante”. Entretanto, a questão 
não é sobre o “menos pior” ou de desinformação nutri-
cional. O “baixo teor nutricional” deve abarcar aquelas 
bebidas que, muito embora possam ser razoavelmente 
nutritivos, contém elementos danosos à saúde, como 
por exemplo, os corantes e aromatizantes. 

Assim é que as informações mais recentes sobre 
nutrição e segurança alimentar são aquelas fornecidas 
pela Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, re-
lativa ao período de 2002-20033, que fez uma avaliação 
nutricional dos pré-adolescentes e dos adolescentes 
a partir dos dez anos de idade. Estão entre os princi-
pais resultados da pesquisa a redução da freqüência 
de déficit de peso e o aumento da freqüência de so-
brepeso e de obesidade.

A freqüência de adolescentes com déficit de peso 
encontrada foi de 3,7% – menor entre meninos (2,8%) 
e maior entre meninas (4,6%) – não havendo variações 
substanciais com a idade, sendo que a freqüência é 
ligeiramente mais elevada nas regiões Norte e Nor-
deste, sem nunca ultrapassar a 6%. Ao contrário, a 
freqüência de adolescentes com excesso de peso foi 
de 16,7%, mais freqüente em meninos (17,9%) que 
em meninas (15,4%).

Pouco mais de 2% dos adolescentes brasileiros 
foram diagnosticados como obesos: 1,8% dos meni-
nos e 2,9% das meninas. Para cada dez meninos com 
excesso de peso, havia um obeso; para cada cinco 
meninas com excesso de peso, uma obesa. 

3  IBGE; MINISTÉRIO DA SAÚDE. Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2002-2003. Rio de Janeiro, 2006.

A freqüência de obesidade varia pouco com a 
idade entre os meninos e tende a diminuir com a idade 
entre as meninas. Em ambos os sexos, a freqüência 
de obesidade entre adolescentes é maior nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro Oeste e, dentro de cada região, 
tende a ser maior no meio urbano.

Com relação à população com mais de 20 anos 
de idade, a pesquisa mostrou também que o excesso 
de peso e a obesidade são mais freqüentes que o dé-
ficit de peso. Entre as mulheres, a freqüência de déficit 
de peso é de 5,2%, e entre os homens, de 2,8%. Já 
a obesidade atinge 13,1% das mulheres e 8,9% dos 
homens. O excesso de peso foi constatado em 40% 
das mulheres e em 41,1% dos homens.

Esses dados alertam para o fato de que a obe-
sidade e excesso de peso são problemas de saúde 
pública tão ou mais graves que a própria desnutrição. 
A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo 
excesso de gordura corporal, que causa prejuízos à 
saúde do indivíduo. A obesidade ocorre com um au-
mento de peso, mas nem todo aumento de peso está 
relacionado à obesidade, a exemplo de muitos atletas, 
que são pesados devido à hipertrofia da massa mus-
cular e não ao acúmulo de tecido adiposo.

As conseqüências e complicações associadas 
à obesidade incluem diversas patologias e condições 
clínicas, entre as quais se encontram a apnéia do 
sono, os derrames cerebrais e o infarto do miocárdio, 
a hipertensão arterial, o diabete, a redução da fertili-
dade em homens e mulheres, o aumento da incidên-
cia de vários tipos de câncer (mama, útero, próstata e 
intestino), doenças pulmonares, gota, cálculo biliar e 
problemas ortopédicos.

Em consonância com a gravidade da obesidade, o 
tratamento varia da educação ou reeducação alimentar 
e orientações nutricionais, até o uso de medicamentos 
e de cirurgias. A família e a escola devem participar 
ativamente no processo de educação e reeducação 
alimentar, privilegiando-se as atividades físicas e o 
exemplo dos pais, educadores e professores.

Nesse sentido, é imprescindível investir em po-
líticas de prevenção da obesidade, que abranjam a 
infância e adolescência, enfatizando a prática regular 
de exercícios físicos e a introdução e manutenção de 
bons hábitos alimentares, proibindo-se nas escolas a 
presença e o comércio de certos alimentos. 

Por outro lado, existem ingredientes – como, por 
exemplo, aditivos alimentares, gorduras trans e sal – que 
necessitam ter seu emprego controlado, em especial 
em alimentos industrializados, não por seu potencial 
obesogênico, mas por acrescentarem riscos de outra 
natureza à saúde dos seus consumidores.
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O caso das gorduras trans4 é paradigmático dessa 
situação: a recomendação para a regulamentação e 
mesmo o banimento do seu uso como aditivo alimentar 
decorre menos de seu potencial obesogênico e mais 
do fato de que o consumo excessivo de alimentos 
com altos teores dessas gorduras eleva os níveis de 
colesterol total e do colesterol “ruim” (LDL) e reduz os 
de colesterol “bom” (HDL), o que aumenta o risco de 
doenças cardiovasculares.

Outro exemplo são os alimentos ricos em sódio, 
cujo controle não decorre do seu potencial obesogê-
nico, mas do fato de sua ingestão excessiva constituir 
fator de risco para o desenvolvimento ou agravamento 
da hipertensão arterial.5

Isso posto, conto com o apoio dos nobres Depu-
tados para aprovação da matéria.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Rogério Carvalho, PT/SE.

PROJETO DE LEI Nº 3.349, DE 2012 
(Do Sr. Filipe Pereira)

Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezem-
bro de 1988, e a Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, para isentar do imposto de renda e 
das contribuições previdenciárias o décimo 
terceiro salário, e dá outras providências.

4  Gordura trans – a denominação indica uma característica 
morfológica da estrutura química – é um tipo de gordura formada 
por processo químico natural (ocorrido no estômago de animais) 
ou industrial, no qual óleos vegetais líquidos são transformados em 
gorduras sólidas. Ela está presente em produtos industrializados e 
em carnes e leites, nesse último caso em pequenas quantidades. 
A substância garante uma consistência crocante, além de melhorar 
o aspecto e aumentar a vida de prateleira de alguns alimentos. A 
maioria dos sorvetes e dos salgadinhos em pacote, as frituras em 
geral, os bolos e os biscoitos (principalmente os dos tipos cream-
-cracker, wafel e recheados) possuem gorduras trans na sua com-
posição. Margarinas, cremes vegetais, outras gorduras hidrogena-
das e alimentos preparados com esses componentes também as 
contêm. A adição dessa gordura na preparação de alimentos não 
traz benefício algum à saúde de seus consumidores. Ao contrário: 
o consumo máximo diário de gordura trans recomendado é de dois 
gramas, numa dieta de 2.000 calorias.
5  A necessidade humana diária de sal é de cerca de 300 
a 500 miligramas. A maior parte dos indivíduos, mesmo crianças, 
consome sal além das suas necessidades. O consumo excessivo, 
maior do que 6g diárias (2,4g de sódio), é uma causa importante da 
hipertensão arterial que, por sua vez, explica 40% das mortes por 
acidente vascular encefálico e 25% das mortes por doença corona-
riana. O consumo de sódio está, assim, relacionado diretamente com 
a pressão arterial. Estima-se que, no Brasil, a hipertensão ocorra 
em cerca de 20% da população adulta ou quase vinte milhões de 
pessoas. Os estudos mostram que a redução do consumo de só-
dio está associada com redução da pressão sistólica em todas as 
idades. Estima-se que a redução de consumo de 50 mmol/dia de 
sal poderia levar a uma redução de 50% no número de indivíduos 
com necessidade de tratamento anti-hipertensivo, 22% no número 
de mortes por acidentes vasculares cerebrais e 16% no número de 
mortes por doença coronariana.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei isenta do imposto de renda e das 

contribuições previdenciárias o décimo terceiro salário, 
e dá outras providências. 

Art. 2º O art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Art. 6º  ..................................................
XXIII – o décimo terceiro salário, de que 

trata o art. 7º, inciso VIII, da Constituição Fe-
deral;

 .....................................................” (NR)

Art. 3º O § 7º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
§ 7º O décimo terceiro salário, de que 

trata o art. 7º, inciso VIII, da Constituição Fe-
deral, não integra o salário-de-contribuição. 

.........................................................” (NR)

Art. 4º O art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003, passa a vigorar acrescido do seguin-
te parágrafo:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
§ 8º Na importação ou na comercializa-

ção no mercado interno dos produtos classifica-
dos nas posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08, 
e no código 2207.20.00, todos da TIPI, incidirá 
adicional de alíquota de 1%.” (NR)

Art. 5º O art. 62 da Lei nº 11.196, de 21 de novem-
bro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62. O percentual e o coeficiente 
multiplicadores a que se referem o art. 3º da 
Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro 
de 1991, e o art. 5º da Lei nº 9.715, de 25 de 
novembro de 1998, passam a ser de 408,37% 
(quatrocentos e oito inteiros e trinta e sete 
centésimos por cento) e 4,79 (quatro inteiros 
e setetenta e nove centésimos), respectiva-
mente.” (NR)

Art. 6º Ficam revogados o art. 4º da Lei nº 4.749, 
de 12 de agosto de 1965, o art. 26 da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988, e o art. 16 da Lei nº 8.134, 
de 27 de dezembro de 1990.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro do 
ano subsequente ao de sua publicação.

Justificação

Este projeto de lei isenta o décimo terceiro salá-
rio do imposto de renda da pessoa física e das contri-
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buições previdenciárias, com o intuito de aumentar a 
renda disponível do trabalhador no final do ano. Além 
de possibilitar que o cidadão celebre dignamente o 
encerramento de mais um ano produtivo, tal iniciativa 
tem o efeito de dinamizar mais ainda a economia do 
país nesse período. 

Uma vez que as desonerações propostas impac-
tam de maneira negativa a arrecadação de tributos 
federais, tivemos o cuidado de apresentar medidas 
compensatórias, consubstanciadas numa tributação 
mais pesada das bebidas quentes e dos cigarros. 
Propusemos a criação de um adicional de alíquota da 
Contribuição Social para Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins), na importação e na comercialização 
no mercado interno de bebidas quentes; e um reajuste 
de 43% no percentual e no coeficiente aplicáveis na 
apuração da base de cálculo da Cofins e da Contri-
buição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/
Pasep), no setor de cigarros. 

A desoneração do décimo terceiro salário recebido 
pelos trabalhadores, acompanhada de um aumento na 
tributação do setor de bebidas quentes e de cigarros, 
proporcionará amplo debate sobre o mérito da maté-
ria, e sobre a melhor distribuição da carga tributária 
suportada pelos diversos setores da economia. Assim, 
pelo amplo alcance social da iniciativa, contamos com 
os nobres parlamentares para o seu aperfeiçoamento 
e a sua aprovação.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Filipe Pereira, PSC/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 3.350, DE 2012 
(Do Sr. Laurez Moreira)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei visa inserir o colete de alta visi-

bilidade como equipamento obrigatório de segurança 
veicular.

Art. 2º O art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, passa a vigorar acrescido do inciso 
VIII, com a seguinte redação:

“Art. 105.  ..............................................
 ..............................................................
VIII. colete retrorrefletivo, conforme es-

pecificar a regulamentação do CONTRAN.
.........................................................(NR)”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no prazo de 180 
dias a contar da data de sua publicação. 

Justificação

Passada mais uma Semana Nacional do Trânsito, 
instituída anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro 
em todo o território nacional, poucos motivos temos para 
comemorar. Dados do Ministério da Saúde revelam que 
o número de vítimas fatais em acidentes de trânsito no 
Brasil passa de 37 mil ao ano, um patamar maior do que 
antes da vigência do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). 

O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de acidentes 
automobilísticos no mundo e em decorrência disto, per-
de cerca de R$ 30 bilhões por ano1. O problema aflige 
o mundo todo, em especial países menos desenvolvi-
dos, tanto que a ONU já classificou esse quadro como 
problema de saúde pública, e estabeleceu, durante sua 
Assembleia Geral, em 02 de março de 2010, a “Déca-
da de Ações para a Segurança no Trânsito de 2011 a 
2020”, com a meta de estabilizar e reduzir acidentes 
de trânsito em todo o mundo.

A presente proposição apresenta-se em conso-
nância com medidas já instituídas em países europeus, 
onde os índices de acidentes de trânsito, sabe-se, são 
bastante inferiores. Portugal, Espanha e Áustria torna-
ram obrigatória a manutenção de coletes de alta visibi-
lidade no porta-luvas do veículo, bem como o uso da 
veste nos casos em que o condutor precise ficar fora 
do veículo, mesmo durante o dia.

No Brasil, os atropelamentos representam cerca 
de 25% das mortes nas estradas. Somente no ano de 
2008, 8.855 pedestres vieram a óbito em decorrência 
deste tipo de fatalidade2, situação que sugere urgên-
cia na adoção de medidas de segurança, com vistas 
a mitigar esse trágico quantitativo.

Para dar suporte à proposição, apresenta-se pes-
quisa realizada pela CESVI (Centro de Experimenta-
ção e Segurança Viária), que mediu as distâncias em 
que o condutor detectava e reconhecia algo na pista 
em situações corriqueiras como atravessar uma rua 
em um trecho com iluminação deficiente, cruzar uma 
avenida na condução de uma motocicleta ou trocar o 
pneu do carro em um acostamento. A conclusão indica 
que a veste de alta visibilidade é uma alternativa para 
melhorar a segurança em todas as hipóteses postas 
em estudo (vide documento anexo).

O Projeto de Lei pretende, portanto, criar condi-
ções para deter o avanço da mortalidade no trânsito. 
Não tem o condão de, isoladamente, resolver o proble-
ma, mas pretende-se que seja um importante alicerce 
desse movimento. 

1  Levantamento realizado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada).
2  http://www.cesvibrasil.com.br/seguranca/biblioteca_da-

dos.shtm#mortalidade
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Diante do exposto, contamos com o apoio dos 
nobres pares para a aprovação do presente Projeto 
de Lei.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Laurez Moreira

PROJETO DE LEI Nº 3.351, DE 2012 
(Do Sr. João Dado)

Define, para efeito do disposto no art. 
247 da Constituição Federal, as atividades 
consideradas exclusivas de Estado, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei define as atividades consideradas 

exclusivas de Estado e estende às respectivas carrei-
ras direitos, deveres, prerrogativas e competências 
necessárias e fundamentais ao pleno exercício da 
atividade estatal.

Art. 2° São consideradas atividades exclusivas 
de Estado:

I – no âmbito do Poder Legislativo, as relacionadas 
à atividade-fim de produção e consultoria legislativa;

II – as relacionadas à atividade-fim dos Tribunais 
e Conselhos de Contas;

III – no âmbito do Poder Judiciário, as exercidas 
pelos integrantes das carreiras jurídicas de magistrado 
e as relacionadas á atividade-fim dos tribunais;

IV – no âmbito das funções essenciais à justiça, 
as exercidas pelos membros do Ministério Público, da 
Advocacia Pública e da Defensoria Pública, e as rela-
cionadas às suas atividades-fim; e

V – no âmbito do Poder Executivo, as exercidas 
pelos militares, policiais federais, policiais rodoviários e 
ferroviários federais, policiais civis, guardas municipais, 
membros da carreira diplomática e fiscais de tributos, 
e as relacionadas às atividades-fim de fiscalização e 
arrecadação tributária, previdenciária e do trabalho, 
controle interno, planejamento e orçamento, gestão 
governamental, comércio exterior, política monetária 
nacional, supervisão do sistema financeiro nacional e 
oficiais de inteligência.

Art. 3° O servidor que exerça atividade exclusiva 
de Estado gozará das seguintes prerrogativas:

I – só poderá ser removido ou promovido com 
seu assentimento, sendo-lhe facultada a disponibilida-
de com vencimentos integrais em caso de mudança, 
de uma unidade da federação para outra, da sede do 
órgão em que preste serviços;

II – seus vencimentos são irredutíveis, sujeitos 
apenas à dedução dos impostos e demais descontos 
fixados em lei, em base semelhante à estabelecida 
para os demais servidores públicos;

III – ser demitido do cargo somente mediante pro-
cesso administrativo, garantida ampla defesa, vedada 
a demissão pelo disposto no inc III, § 1º, do art. 41 e 
no § 4º do art. 169, da Constituição Federal;

IV – ser ouvido como testemunha em dia, hora 
e local previamente ajustados com a autoridade ou 
Juiz competente;

V – não ser preso senão por ordem escrita do 
Tribunal competente para o julgamento, salvo em fla-
grante de crime inafiançável;

VI – ser recolhido a prisão especial, por ordem e 
à disposição do Tribunal competente, quando sujeito a 
prisão antes do julgamento final;

VII – não estar sujeito a notificação ou a intima-
ção para comparecimento, salvo se expedida por au-
toridade judicial; e

VIII – portar arma de defesa pessoal.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

Com a criação da Comissão Especial destinada 
a analisar os artigos da Constituição Federal de 1988 
ainda não regulamentados, a CECONSTI, objetivamos 
identificá-los e propor a respectiva regulamentação.

Ocorre que, em alguns casos, isso não é suficien-
te, pois a regulamentação de um artigo é dependente 
da existência de alguma outra norma legal que lhe 
complemente ou permita sua aplicabilidade.

É o que ocorre no caso do art. 247 do Título IX 
– Das Disposições Constitucionais Gerais, da Cons-
tituição Federal, que, embora não exija lei específica 
para sua regulamentação, faz referência às leis previs-
tas no inciso III do § 1º do art. 41 e no § 7º do art. 169.

Assim, as leis previstas nos referidos artigos, de 
acordo com o art. 247, deverão estabelecer critérios e 
garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor 
público estável que, em decorrência das atribuições de 
seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas ou 
típicas de Estado.

Estas leis, depois de criadas, embora venham a 
estabelecer os critérios para exoneração de servidores 
estáveis das carreiras típicas de Estado, seja quando 
da insuficiência de desempenho ou do excesso de 
despesas com pessoal, de nada valerão se não forem 
definidas quais são as carreiras às quais se aplicam.

No processo de busca pelas informações relati-
vas às carreiras exclusivas de Estado, deparamo-nos 
com a Proposta de Emenda à Constituição nº 210, de 
2007, em tramitação nesta Casa e de autoria do no-
bre Deputado Regis de Oliveira e outros, que procura 
identificar as carreiras típicas de Estado em toda a 
Administração Pública.
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Diante disto, entendemos por bem apresentar o 
presente projeto de lei que, com base na proposição 
citada, visa estabelecer quais são as carreiras típi-
cas ou exclusivas de Estado, e desta forma permitir a 
aplicabilidade das leis criadas no processo de regula-
mentação dos arts. 41 e 169 da Constituição Federal, 
conforme já explicitado.

Isto posto, solicitamos o apoio de nossos ilustres 
pares nas duas Casas do Congresso Nacional para 
obter a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado João Dado

PROJETO DE LEI Nº 3.352, DE 2012 
(Da Sra. Fátima Pelaes)

Acrescenta parágrafo único ao art. 43 
da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, 
que “dispõe sobre partidos políticos, regu-
lamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da 
Constituição Federal”, a fim de disciplinar 
a movimentação do percentual do Fundo 
Partidário destinado à promoção da parti-
cipação feminina. 

O Congresso Nacional decreta:
Esta Lei acrescenta parágrafo único ao art. 43 da 

Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.
O art. 43 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, 

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art. 43.  ................................................
Parágrafo único. Os recursos oriundos 

do Fundo Partidário destinados à criação e 
manutenção de programas de promoção e 
difusão da participação feminina, nos termos 
do art. 44, inciso IV, serão movimentados em 
conta bancária específica.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei visa a alterar a Lei dos 
Partidos, no que concerne aos recursos do Fundo 
Partidário destinados aos programas de promoção 
e difusão da participação das mulheres, atualmente 
fixados em, no mínimo, cinco por cento do total des-
tinado ao partido. 

Felizmente, hoje, podemos afirmar que o Brasil é 
um país com democracia consolidada. Contudo, apesar 
disso, os desafios pela qualidade dessa democracia 
continuam a demandar aperfeiçoamentos legislativos.

A sub-representação social e política da mulher 
é fenômeno que persiste em nosso país, mesmo a 
despeito de hoje termos uma mulher à frente do Poder 

Executivo Federal. A experiência quotidiana registra, 
ainda, evidentes e inegáveis sinais de discriminação, 
que refletem flagrante disparidade no plano da partici-
pação política e acesso aos postos de decisão. 

Em virtude desse quadro de desigualdades sur-
ge como um imperativo de democracia e cidadania a 
adoção, cada vez maior, de programas e mecanismos 
institucionais que promovam medidas afirmativas ne-
cessárias para a correção dessas distorções. 

Nesse tocante, cumpre lembrar que em 1995 a 
Bancada Feminina do Congresso Nacional (BFCN) lutou 
pela inclusão de programas de incentivo a participação 
política da mulher como metas para o Fundo Partidário 
e pela cota de 20% de candidatas aos legislativos para 
as eleições municipais de 1996, que culminou com a 
edição das Leis nºs 9.096/95 e 9.100/95. Desde então, 
em todos os projetos de Reforma Política, a BFCN tem 
envidado os maiores esforços no sentido de ampliar a 
cota de participação desses programas.

Entretanto, para que tais programas alcancem 
os objetivos da lei, entendo que, independentemente 
do valor da cota, faz-se absolutamente imprescindível 
que se lhes dê autonomia financeira. Esta autonomia 
só será efetivamente alcançada se os programas de 
promoção e difusão da participação feminina puderem 
movimentar seus recursos em conta própria. Creio que 
este seja um passo fundamental e decisivo para que os 
programas possam avançar ainda mais na defesa da 
igualdade de direitos e participação político-partidária 
das mulheres. 

É com esse propósito que submeto aos ilustres 
Pares o presente projeto de lei, certa de que bem po-
derão aquilatar a sua importância no aprimoramento 
da legislação partidária pátria.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tada Fátima Pelaes.

PROJETO DE LEI Nº 3.353, DE 2012 
(Da Sra. Fátima Pelaes)

Altera o art. 5º da Lei nº 9.998, de 17 
de agosto de 2000, que institui o Fundo 
de Universalização dos Serviços de Tele-
comunicações, para destinar recursos à 
formação e à melhora da remuneração de 
professores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 5º da Lei nº 9.998, de 17 de 

agosto de 2000, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 5º  ..................................................
 ..............................................................
§ 2º Do total dos recursos do Fust, será 

aplicado nos estabelecimentos públicos de en-
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sino montante equivalente a dezoito por cen-
to, no mínimo, do qual será destinada parcela 
equivalente a cinquenta por cento à cobertura 
de despesas com a formação e remuneração 
de professores.

..................................................... (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do 
exercício financeiro imediatamente subsequente ao de 
sua publicação oficial.

Justificação

O Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações – Fust surgiu para proporcionar 
recursos à generalização desses serviços aos cida-
dãos brasileiros.

A despeito da indiscutível relevância desse Fun-
do, e da sábia destinação de parte de seus recursos 
à educação pública, a Lei que o instituiu deixou de ga-
rantir expressamente os indispensáveis recursos para 
a remuneração, sabidamente baixa e desestimulante, 
do corpo docente, responsável pelo desempenho de 
atividade primordial no processo educacional, de má-
xima importância para o País, tendo o professor por 
ofício ensinar à população menos favorecida, que se 
vale do ensino público, o bom uso de todo o complexo 
ferramental da sociedade da informação.

Por acreditar firmemente que a presente proposi-
ção contribuirá de forma significativa para a valorização 
dos profissionais da educação, crucial para o futuro da 
própria Nação brasileira, conclamamos os nobres Co-
legas Parlamentares a apoiar e aprovar esta iniciativa.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tada Fátima Pelaes.

PROJETO DE LEI Nº 3.354, DE 2012 
(Do Sr. Eli Correa Filho)

Altera a redação e acrescenta a alínea 
“a” do inciso II, parágrafo 2º do, art. 3º, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ins-
tituindo a CNVDC – Certidão Negativa de 
Violação dos Direitos do Consumidor. 

O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º O inciso II, do parágrafo 2º, do artigo 3º, 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regula-
menta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
passa vigorar com a seguinte redação:

‘‘Art. 3º  ..................................................
(...)
§ 2º Em igualdade de condições, como 

critério de desempate, será assegurada prefe-
rência, sucessivamente, aos bens e serviços:

I –  .........................................................

II –  ........................................................
III – de empresas que apresentem a Cer-

tidão Negativa de Violação dos Direitos do 
Consumidor – CNVDC, expedidas pelo po-
der público, elaboradas a partir de cadastros 
atualizados de reclamações fundamentadas 
atendidas ou não atendidas, nos termos do 
disposto na artigo 44, da Lei nº 8.078/90.

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

Artigo 3º Revogam-se as disposições em con-
trário.

Justificação

Os princípios gerais da defesa do consumidor, 
dispostos no artigo 4º da Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, conhecida como Código do Consumidor, 
visam proporcionar o atendimento das necessidades 
dos consumidores, levando-se em consideração sua 
dignidade, saúde e segurança, bem como a proteção 
de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qua-
lidade de vida, transparência e harmonia nas relações 
entre eles e seus fornecedores de produtos ou serviços. 

Com a sofisticação da produção por parte das em-
presas, a desproporção acentuou-se, ficando o consumi-
dor numa situação de inferioridade ainda maior, devido 
à dificuldade de informações e como reivindicar seus 
direitos. O consumidor deve de ter sua proteção amplia-
da em função desta desproporção, pois na relação de 
troca, empresa/consumidor, é visível a sua inferioridade. 

É fundamental a ação governamental no senti-
do de proteger efetivamente o consumidor , seja por 
iniciativa direta, incentivo à criação e desenvolvimen-
to de associações, presença do Estado no mercado 
de consumo ou garantia dos produtos e serviços com 
padrões adequados de qualidade, segurança, durabi-
lidade e desempenho (que por sinal fazer parte dos 
direitos básicos do consumidor). 

Assim sendo, cabe ao legislador identificar qual a 
medida mais correta a ser tomada para defender o con-
sumidor, levando-se em conta não só o Código de Defesa 
do Consumidor [Lei 8.078/90], mas também os princí-
pios gerais do Direito, costumes e casos semelhantes.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Eli Corrêa Filho, DEM/SP.

PROJETO DE LEI Nº 3.355, DE 2012 
(Do Sr. Eli Correa Filho)

Dispõe sobre a atuação dos órgãos 
governamentais integrantes do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor quanto 
ao registro e encaminhamento de reclama-
ções e cobrança de emolumento.
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O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º Fica facultado aos órgãos públicos de 

defesa do consumidor, estaduais, municipais e do 
Distrito Federal, integrantes do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor, nos termos da Lei 8.078/90, 
o recolhimento de emolumentos, na forma de taxa, 
dos fornecedores reclamados, relativos ao registro 
e encaminhamento de reclamações fundamentadas. 

§1º O montante devido será contabilizado a con-
tar da publicação na imprensa oficial, pelo órgão de 
defesa do consumidor municipal, estadual ou do dis-
trito federal do respectivo Cadastro de Reclamações 
Fundamentadas. 

§2º Os órgãos públicos de defesa do consumidor, 
estaduais, municipais e do Distrito Federal, integran-
tes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, 
poderão fixar parâmetros com base em quantidade 
mínima de reclamações fundamentadas inscritas nos 
respectivos cadastros, a partir dos quais será realizada 
a cobrança dos emolumentos. 

§3º Os emolumentos serão recolhidos na forma 
de taxa, revertendo em favor do respectivo órgão pú-
blico de defesa do, salvo legislação municipal, estadual 
ou do distrito federal que disponha em outro sentido.

Artigo 2º Caberá ao fornecedor reclamado o 
recolhimento dos emolumentos no prazo assinalado 
pelo órgão público de defesa do consumidor estadu-
al, municipal ou do Distrito Federal, conforme o caso.

Artigo 3º A base de cálculo será a unidade da 
reclamação, fixada em R$150,00 (cento e cinqüenta 
reais), a ser atualizada pelo IPCA-E ou outro índice 
que venha a substituí-lo.

Artigo 4º No caso de reclamações coletivas o cál-
culo deverá levar em conta o número de consumidores 
reclamantes e afetados pela prática ilícita do fornecedor. 

Artigo 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Verifica-se a prática corriqueira de muitos segmen-
tos deixarem de dar pronto atendimento e solução para 
os problemas originados da contração de serviços ou 
aquisição de produtos no mercado de consumo, seja 
diretamente com os consumidores ou junto aos órgãos 
de proteção e defesa do consumidor, o que acarreta 
um aumento do custo social e financeiro, tanto para 
os consumidores prejudicados como para as institui-
ções, dentre as quais os Procons, os Juizados Espe-
ciais Cíveis, o Ministério Público, as entidades civis e 
delegacias de polícia do consumidor.

Os órgãos de defesa do consumidor, além do 
intenso volume de trabalho, tem se transformado em 
verdadeiro balcão de atendimento ou SAC das empre-

sas fornecedoras no intuito de ganhar tempo e criar 
mecanismos para que o consumidor desista de seus 
direitos. Com isso, esses fornecedores repassam ao 
Estado, cada vez mais, o ônus de sua ineficiência e 
oneram em duplicidade aos cidadãos.

Assim, com vistas a aperfeiçoar e dar eficiência 
ao atendimento dos órgãos de defesa do consumi-
dor, em especial, abrindo espaço para efetivas ações 
na proteção e defesa do consumidor e na busca pelo 
equilíbrio do mercado de consumo, em constante mo-
dificação, necessitando-se esforços mais focados a 
estudos, análises e pesquisas que de fato promovam, 
coletivamente, melhoras aos cidadãos paulistanos, 
em âmbito nacional, os procedimentos aplicados para 
registro, análise, encaminhamento e conclusão de re-
clamações fundamentadas apresentadas pelos consu-
midores ou instauradas de ofício devem ficar sujeitos 
ao pagamento de emolumentos por parte dos forne-
cedores reclamados.

O contínuo descumprimento do CDC por par-
te dos fornecedores gera extremo ônus ao Estado e 
desproporcionalidade com o objetivo final de proteção 
do consumidor. Tal fato força a constante ampliação 
dos recursos públicos destinados ao atendimento dos 
consumidores. Assim, os valores recolhidos reverte-
rão aos respectivos órgãos de proteção e defesa do 
consumidor.

Não se pode olvidar que foi a conduta do for-
necedor no mercado de consumo que deu causa à 
procura do consumidor ao órgão de defesa de seus 
interesses. Os órgãos de defesa do consumidor devem 
destinar esforços, também, as suas outras atribuições 
que, hoje, quase em sua integridade, estão voltadas 
ao acolhimento e tratamento de demandas individuais.

Portanto, há que se desenvolver mecanismo que: 
(i) ofereça aos órgãos de defesa do consumidor recur-
sos dirigidos à manutenção dos cadastros de reclama-
ções fundamentadas, nos termos exigidos no CDC; 
(ii) ao aperfeiçoamento de outras tarefas de estudos, 
pesquisas e análise do mercado de consumo, de for-
ma a promover o equilíbrio e harmonia do mercado, 
de forma preventiva; e, sobretudo, (iii) ao incentivo de 
resolução de demandas por parte dos fornecedores 
que descumpriram preceitos legais, sem o aciona-
mento de um órgão de defesa do consumidor ou da 
esfera judicial. 

Sala das Sessões, 6 de marco de 2012. – Depu-
tado Eli Corrêa Filho, DEM/SP

PROJETO DE LEI Nº 3.356, DE 2012 
(Do Sr. Pauderney Avelino)

Altera o §7º do art. 11 da Lei 9.504, de 
30 de setembro de 1997.
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. § 7º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 

30 de setembro de 1997, passam a vigorar com as 
seguintes redações: 

“Art. 11.  ................................................
 ..............................................................
§ 7º A certidão de quitação eleitoral 

abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo 
dos direitos políticos, o regular exercício do 
voto, o atendimento a convocações da Justiça 
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao 
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em 
caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não 
remitidas, a apresentação e a aprovação de 
contas de campanha eleitoral.

.........................................................” (NR) 

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

Justificação

A alteração legislativa ora proposta vem ao en-
contro da recente decisão proferida pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral na Sessão Administrativa do dia 01 de 
março do ano em curso.

Com efeito, na aludida Sessão Administrativa, 
a Corte Superior Eleitoral aprovou a Resolução nº. 
23.376/2012, que dispõe sobre a arrecadação e os 
gastos de recursos por partidos políticos, candidatos 
e comitês financeiros e, ainda, sobre a prestação de 
contas nas eleições de 2012, tendo estabelecido a 
exigência de aprovação das contas eleitorais para a 
obtenção de certidão de quitação eleitoral.

Como se sabe, a certidão de quitação eleitoral 
é documento necessário para obtenção do registro 
de candidatura, sem o qual o candidato não pode 
concorrer.

Naquela assentada, a ilustre Minº Nancy Andrighi 
assestou em seu voto que “O candidato que foi negli-
gente e não observou os ditames legais não pode ter 
o mesmo tratamento daquele zeloso que cumpriu com 
seus deveres. Assim, a aprovação das contas não pode 
ter a mesma consequência da desaprovação”.

A alteração ora proposta, como se vê, é de suma 
importância para inserir na Lei das Eleições (Lei nº. 
9.504/97) a exigência segundo a qual a certidão de 
quitação – documento imprescindível para o registro 
de candidatura – deve abranger a apresentação das 
contas de campanha devidamente aprovadas pela 
Justiça Eleitoral.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Federal Pauderney Avelino, DEM/AM

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 113, DE 2012 
(Do Sr. Lúcio Vale)

Altera o inciso XVII do Art. 32 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, 
estabelecendo novas atribuições à Comis-
são de Seguridade Social e Família. 

A Câmara dos Deputados Resolve:
Art. 1º Altera o inciso XVII do art. 32 do Regimen-

to Interno da Câmara dos Deputados, que passa a ter 
novo nome e novas atribuições:

XXI – Comissão de Seguridade, Previdência e 
Assistência Social:

‘‘Organização da Previdência social do 
País;

Cobertura e atendimento;
Uniformidade e equivalência dos bene-

fícios e serviços;
Prestação dos benefícios e serviços;
Valor dos benefícios;
Participação no custeio;
Base de financiamento;
Seguros e previdência privada;
Regime Jurídico das entidades civis de 

finalidades sociais e assistenciais;
Direito de família, do menor e de porta-

dores de deficiências;
Regime Geral e regulamentos da previ-

dência social urbana, rural, parlamentar e do 
servidor público;

Eventos de doenças, invalidez, morte e 
idade avançada;

Direito de família, do menor, do idoso e 
da pessoa portadora de deficiência;

INSS – Instituto Nacional de Seguro Social.’’

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Sucessivos governos tem apregoado, nas últimas 
décadas, o fato de terem eliminado as enormes filas, 
tanto nos pontos de atendimento à saúde quanto nos 
de atendimento do INSS. Entretanto, basta necessitar 
de qualquer desses serviços, para perceber uma rea-
lidade bem diferente. 

Saúde, Previdência social, Assistência Social e 
INSS, são assuntos que levam imediatamente a pen-
sar em dificuldades, problemas, serviço deficiente e 
mau atendimento. Estigmas que, culturalmente, fize-
ram do servidor público um modelo da indolência e 
da incompetência. O que não é verdade, afirmamos. 
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O Servidor Público é, também, uma vítima de nosso 
sistema burocrático.

Tratados em conjunto, nesta Casa, os temas Pre-
vidência Social, Assistência Social e Saúde, ao longo 
de muitos anos, não tiveram, creio, uma satisfatória 
atenção de nossa parte, embora, se possa afirmar 
que muito se fez. Sem dúvida que sim, mas a verda-
de é que as reclamações se avolumam, os problemas 
continuam, e carecem de solução.

Uma boa regra sempre foi: “dividir para bem ad-
ministrar”. E é este o foco de nossa proposição. Acre-
ditamos que se separarmos as questões Previdência 
Social e saúde (objeto de uma outra proposição nos-
sa), seria uma forma de podermos contribuir mais para 
essas causas. 

Não podemos fechar os olhos para a realidade. 
Não há como esconder as dificuldades, se assistimos 
diariamente nos jornais televisivos filas em hospitais 
e no INSS – apesar dos agendamentos –, pessoas 
morrendo por falta de atendimento, portadores de de-
ficiências maltratados, vítimas de acidentes que não 
conseguem atendimento, vítimas de doenças perma-
nentes que não conseguem aposentadoria por invali-
dez. Tudo isso e verdade, sim!

É por essa razão que acreditamos necessário 
criar nesta Casa fóruns específicos para tratar cada 
uma dessas questões.

Assim, apresentamos nossa proposição aos se-
nhores parlamentares, uma comissão permanente 
para tratar, com exclusividade, das questões relativas 
à Seguridade, Previdência e Assistência Social. 

A viabilização dessa comissão, nesse novo mol-
de, nos permitirá legislar adequadamente em benefício 
de toda a população. 

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Lúcio Vale, PR/PA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 114, DE 2012 
(Do Sr. Lúcio Vale)

Acrescenta o inciso XXI ao Art. 32 do 
Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, para criar a Comissão Permanente 
de Saúde. 

A Câmara dos Deputados Resolve:
Art. 1º É acrescentado o inciso XXI ao art. 32 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, com o 
seguinte teor:

XXI – Comissão de Saúde: 

Assuntos relacionados à saúde;
Organização institucional da saúde no 

Brasil;

Política de saúde e processo de planifi-
cação em saúde;

Política de assistência à saúde da famí-
lia, da mulher, da criança e do adolescente, do 
idoso e dos portadores de deficiências;

Campanhas e serviços de saúde pública, 
erradicação de doenças endêmicas, vigilância 
epidemiológica, bioestatística e imunização.

Controle de drogas, medicamentos e 
alimentos;

Exercício da medicina e profissões afins, 
atividade médicas;

Instituições privadas de assistência e de 
seguros de Saúde;

Saúde ambiental, ocupacional e infor-
tunística;

Alimentação e nutrição;
Indústria químico-farmacêutica, pública 

e privada;
Proteção industrial de fármacos;
Medicinas alternativas

Art. 2º O inciso XVII será alterado no que couber, 
para redefinir as funções da Comissão de Seguridade 
Social e Família.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

É princípio constitucional a competência e dever 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios de cuidar da saúde e assistência à população.

Se essa competência e dever progrediram, desde 
o período colonial até os dias atuais, passando pelos 
pajés, pela medicina dos jesuítas, pelos boticários, que 
viajavam pelo Brasil colônia, e pelas Santas Casas de 
Misericórdia, ficou nos brasileiros, independente de 
classe, o sentimento de que a assistência à saúde 
é um ato de generosidade dos Governos, fato que 
se reflete nas grandes filas de espera dos hospitais 
públicos, onde o atendimento mais parece um favor 
aos pacientes. 

Isto é lamentáve! A assistência à saúde é um de-
ver do Estado, previsto na Constituição, e que deve ser 
exercido sob acompanhamento e vigilância desta Casa, 
responsabilidade nossa, especialmente, como parla-
mentares que somos, escolhidos pelo povo que espe-
ra o cumprimento de nossas obrigações para com ele. 

Eis que não importa a classe, todos reclamamos, 
do SUS, dos hospitais e dos planos de saúde privados. 
A saúde pública no Brasil tem se revelado de baixíssima 
qualidade e em quantidade inadequada para atender a 
população. Se de um lado a sociedade civil clama por 
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melhor assistência pública, de outro, o sistema privado 
de saúde se beneficia e cresce de forma vertiginosa. 
A corrida para os planos privados deveria traduzir em 
aumento das possibilidades para o setor público, mas 
não, a assistência continua precária. Cabe-nos então 
trabalhar para mudar esse quadro. 

Esta é a razão pela qual proponho a criação de 
uma comissão para tratar exclusivamente do assun-
to SAÚDE. A meta principal e nosso desafio é criar 
condições de acesso à saúde para toda a população. 

O Brasil, oitava economia do mundo, gasta com 
saúde pública metade do que investem países como a 
Alemanha e Canadá. Nosso País injeta 3,6% do PIB no 
setor, enquanto europeus e canadenses não menos que 
6%. Estatísticas mostram que o Brasil gasta com saúde 
mais do que a média dos países da Américas Latina, 
entretanto, a participação do setor público é menor. 

Por tudo isso, creio firmemente que é oportuna e 
necessária a criação na Câmara dos Deputados de 
uma comissão permanente que trate com exclusi-
vidade da questão saúde, que sem dúvida se cons-
tituirá num fórum apropriado para análise, discussão 
e formulação de políticas e questões eminentemente 
voltadas para o tema. 

A viabilização dessa comissão nos permitirá le-
gislar adequadamente em benefício de toda a popu-
lação. Eis que uma nação só existe para o seu povo. 

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Lúcio Vale, PR/PA

INDICAÇÃO Nº 2.642, DE 2012 
(Do Sr. Amauri Teixeira)

Sugere ao Senhor Ministro de Esta-
do da Integração Nacional, a perfuração 
de poços artesianos nos povoados de Pa-
ranazinho, Riacho das Baixas Umbiguda 
e Chibata no Município de Mirangaba/BA.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Integração Nacional, 

Mirangaba é um município brasileiro do estado da 
Bahia que tem pouco mais de 14 mil habitantes. E um dos 
problemas existente naquela localidade é o abastecimento 
de água o que nos faz encaminhar a presente indicação 
para perfuração de poços artesianos nos povoados de 
Paranazinho, Riacho das Baixas Umbiguda e Chibata.

Recebemos a solicitação juntamente com um abaixo 
assinado das Associações Comunitárias dos povoados 
acima nominados contendo mais de 200 assinaturas in-
formando que ano após ano sofre com a escassez de 
água e provoca grandes transtornos na vida da população.

A água, além de ser um elemento indispensável 
para a vida (dimensão ecológica) e para a qualidade 
da vida (dimensão social) é, também, um insumo ne-

cessário praticamente para todas as atividades produ-
tivas (dimensão econômica), nesse sentido justifica-se 
perfuração de poços no município de Miramgaba, para 
que os problemas ocasionados pelas estiagens prolon-
gadas e a falta de água não comprometam a produção 
agrícola e pecuária assim com para consumo humano.

Essa intervenção contribuirá muito para o forta-
lecimento da cadeia produtiva da região e garantirá 
melhor qualidade de vida da população local.

Por isso, esperamos o acolhimento dessa Indica-
ção, que em muito contribuirá para o desenvolvimento 
de Mirangaba. 

Sala das Sessões, 5 de março de 2012. – Depu-
tado Amauri Teixeira, (PT/BA)

INDICAÇÃO Nº 2.643, DE 2012 
(Do Sr. Amauri Teixeira)

Sugere ao Senhor Ministro de Estado 
da Saúde o aumento do Teto do Hospital 
Aristides Maltez.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde, 

O Aristides Maltez é o maior hospital especializado 
e com a maior capacidade de resolutibilidade no trata-
mento oncológico em seu histórico traz o sofrimento da 
mulher baiana, acometida pelo câncer do colo uterino.

Idealizado pelo Professor Aristides Maltez, com 
o apoio da sociedade baiana para criar um Instituto de 
Câncer. E o embrião dessa ideia foi à criação a Liga 
Bahiana Contra o Câncer, segunda entidade criada na 
luta contra o câncer no Brasil, ocasião em que profe-
riu a lapidar frase: “Esta é a lâmpada da caridade que 
jamais se apagará no coração dos meus seguidores”.

Aristides Maltez recebeu um prêmio ao realizar 
e utilizou para se somar com vistas a aquisição de um 
imóvel onde posteriormente viria a construído Instituto 
de Câncer da Bahia, infelizmente o Dr. Aristides Mal-
tez, não chegou a ver a inauguração que aconteceu 
em 2 de fevereiro de 1952 que foi batizado com seu 
nome em sua homenagem, sendo o primeiro hospital 
de câncer, construído na especialidade no país e que 
atua até hoje, sem jamais ter deixado de funcionar, 
voltado fundamentalmente, para as pessoas carentes, 
excluídas, portadoras de câncer.

O Hospital Aristides Maltez, que começou a fun-
cionar com 15 leitos, possui hoje 218 leitos, sendo 10 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), humanizada 
e 18 de oncologia pediátrica, um movimento diário 
em seus ambulatórios de 3.000 pacientes, tem como 
clientela 100% de pacientes SUS, atende anualmente 
uma média de pacientes egressos de 406 municípios 
do Estado da Bahia, além de pacientes de Estados vi-
zinhos com Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 
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Pará, Maranhão, Vitória e Minas Gerais, realiza uma 
média de 1.700.000 procedimentos.

Desde sua inauguração e durante os anos, gran-
des foram as dificuldades, as lutas, os obstáculos 
encontrados, sendo na sua maioria vencidos, passo 
a passo, graças ao empenho de seus dirigentes, a 
exemplo de Carlos Maltez e Aristides Maltez Filho, li-
derando seguidores do ideal do Prof. Aristides Maltez.

O Hospital Aristides Maltez ocupa uma posição 
de destaque no cenário nacional da luta contra o cân-
cer, tornando-se um centro de excelência, preceituado 
pela atenção às pessoas carentes.

O Hospital Aristides Maltez é um símbolo de 
amor ao próximo, um símbolo da filantropia no cenário 
nacional, graças ao elevado conceito da comunidade.

Como toda entidade que atua com transparência 
no cumprimento de seu papel social, é o seu hospi-
tal deficitário, financeiramente, mais superavitário na 
missão social.

Diante do exposto, solicito ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Saúde o aumento do teto do hos-
pital Aristides Maltez, tendo em vista o importante pa-
pel desempenhado pela instituição junto a sociedade.

Sala das Sessões, 5 de março de 2012. – Depu-
tado Amauri Teixeira, (PT/BA)

INDICAÇÃO Nº 2.644, DE 2012 
(Do Sr. Marllos Sampaio)

Sugere ao Ministro da Saúde a res-
trição da oferta de sal e açúcar em bares, 
lanchonetes, restaurantes e assemelhados.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Temos acompanhado as diversas iniciativas desta 

Pasta para promover a alimentação saudável e reduzir, 
consequentemente, doenças relacionadas à ingestão 
inadequada de sal, gorduras trans e açúcar, entre ou-
tros. São consideráveis os avanços obtidos com relação 
à menor ingestão de sal, o que incluiu acordo com os 
produtores de alimentos processados.

No entanto, alguns países adotaram medidas 
de proibição de saleiros ou açucareiros em mesas de 
estabelecimentos como lanchonetes ou restaurantes, 
como mais uma forma de induzir o consumo menor de 
sal ou açúcar. Em nossa opinião, a iniciativa é bastante 
promissora e deve integrar as ações estimuladas no 
âmbito da promoção da alimentação saudável.

Por julgarmos esta disposição bastante pertinen-
te, sugerimos que a restrição da oferta de sal e açúcar 
constitua recomendação estabelecida nas diretrizes 
dos programas de alimentação saudável, sendo am-
plamente divulgada para a população.

Sala das Sessões, 5 de março de 2012. –  
Deputado Marllos Sampaio 

INDICAÇÃO Nº 2.645, DE 2012 
(Do Sr. Irajá Abreu)

Sugere que o Conselho Nacional de 
Educação proceda à verificação de como 
tem sido adotado o empreendedorismo 
como tema transversal, a partir do que esta-
beleceu o Parecer CNE/CEB nº 13, de 2010. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Dirigimo-nos a V.Exª para expor e reivindicar o 

seguinte:

– o Conselho Nacional de Educação-CNE 
manifestou-se contrariamente à criação da 
disciplina empreendedorismo, sugerindo que 
o tema seja adotado nas escolas de Ensino 
Médio como tema transversal, isto é como 
parte do currículo, e que o assunto seja de-
senvolvido na forma de projetos realizados 
com a participação das várias disciplinas con-
vencionais;

– esclareceu o colendo Conselho que 
esta orientação visa “ampliar a importância 
do assunto tratado”;

– a adoção do empreendedorismo trará 
múltiplos benefícios, entre os quais a consti-
tuição de melhor alternativa para a formação 
dos jovens e sua orientação profissional.

Posto isto, sugerimos ao Poder Executivo, por 
meio da presente Indicação, sejam adotadas as provi-
dências cabíveis visando a verificação, pelo Conselho 
Nacional de Educação-CNE, de como tem sido adotado 
o empreendedorismo como tema transversal, a partir do 
que estabeleceu o Parecer CNE/CEB nº 13, de 2010. 

Sugerimos, ainda, que:

– uma das vertentes de abordagem do 
empreendedorismo como tema transversal 
esteja relacionada à orientação vocacional e 
profissional;

– à Comissão de Educação e Cultura da 
Câmara dos Deputados sejam enviados os 
resultados da verificação. 

Sala das Sessões, 5 de março de 2012. –  
Deputado Irajá Abreu.

INDICAÇÃO Nº 2.646, DE 2012 
(Do Sr. Lourival Mendes)

Sugere à Presidenta da República Dil-
ma Rousseff, que viabilize estudos no sen-
tido de implantar subsídio 50% no preço da 
carne bovina in natura comercializada no 
Estado do Maranhão. 
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Excelentíssima Senhora Presidenta da República 
Dilma Rousseff,

O Deputado Lourival Mendes se dirige a V. Exa., 
para apresentar a seguinte indicação: 

O Estado do Maranhão tem a maior parte da sua 
população com baixos índices de desenvolvimento hu-
mano e econômico. Visando combater a fome, a sub-
nutrição e a pobreza que persistem no Estado, solicito 
a Vossa Excelência que viabilize estudos no sentido 
de implantar o subsídio de 50% no preço da carne 
bovina in natura a ser comercializada pela metade 
do preço as famílias carentes, caracterizado pelos 
próprios indicadores sociais publicados pelo Governo 
Federal como pessoas que estão abaixo da linha da 
pobreza, e que por sua vez não tem condições de arcar 
com os custos da sustentabilidade de seus familiares.

Considerando que o Programa Fome Zero é uma 
estratégia que tem como objetivo garantir o direito hu-
mano à alimentação adequada, implantado pelo Gover-
no Federal desde 2003, com o ex-presidente Luis Inácio 
Lula da Silva e que permanece entre as prioridades da 
Presidenta Dilma Rousseff, é que acreditamos que o 
objeto desta indicação poderá servir de modelo para 
o restante do país, além de ampliar de forma prática 
a execução do exitoso programa.

Na certeza do atendimento ao referido pleito, 
agradecemos antecipadamente.

Brasília, 5 de março de 2012
Atenciosamente, – Lourival Mendes, Deputado 

Federal Líder do PTdoB/MA

INDICAÇÃO Nº 2.647, DE 2012 
(Do Sr. Filipe Pereira)

Sugere ao Ministro das Cidades a cria-
ção de um programa e financiamento es-
pecíficos para construção de banheiros 
públicos em pontos de intensa movimen-
tação diária a serem explorados pela ini-
ciativa privada.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das 
Cidades,

A falta de instalações sanitárias nas ruas dos 
grandes centros urbanos brasileiros é uma caracte-
rística comum, ao contrário dos países desenvolvidos 
onde existem à disposição dos transeuntes, banheiros 
limpos e bem administrados.

Essa situação ocorre em razão do desprezo dos 
governantes dessas regiões com o bem-estar da po-
pulação e ainda, por não terem os nossos políticos 
atingido um nível de educação e zelo para com seus 
concidadãos, situação bem diferente dos países de-
senvolvidos, nos quais os equipamentos sanitários 
são comuns.

É visível a dificuldade para encontrar banheiros 
públicos nas mais diversas regiões do país e em geral, 
quando existem, estão em mau estado de conservação, 
com equipamentos quebrados e jogados ao descaso. 
E ainda pior, a falta de higiene adequada e necessária 
inviabiliza o seu uso. 

Tanto pedestres como comerciantes sofrem com 
a falta de sanitários e, na maioria das vezes, o tran-
seunte usa os banheiros localizados em estabeleci-
mentos comerciais, como bares, restaurantes e lojas, 
o que resulta em desconforto por parte de cidadãos e 
de proprietários desses estabelecimentos.

Dessa forma, é necessária a implantação de 
uma política pública de planejamento sanitário, pela 
qual sejam estipuladas regras e definição do número 
mínimo de sanitários públicos em todas as regiões do 
território nacional, especialmente nas cidades que abri-
garão os eventos esportivos internacionais de 2013, 
2014 e 2016.

Desse modo, exsurge-se a necessidade de o 
governo brasileiro, por meio desse Ministério, promo-
ver a implantação desse programa que se tornará um 
dos legados a ser deixado por ocasião dos eventos 
internacionais esportivos a serem realizados no país.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Filipe Pereira, PSC/RJ.

INDICAÇÃO Nº 2.648, DE 2012 
(Do Sr. Antonio Balhmann)

Sugere ao Ministro da Fazenda a in-
clusão da atividade de corretor de moda no 
Anexo Único da Resolução CGSN Nº 58, de 
27 de abril de 2009, do Comitê Gestor do 
Simples Nacional, que dispõe sobre as ati-
vidades passíveis de formalização na condi-
ção de Microempreendedor Individual (MEI).

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Sugiro a Vossa Excelência que seja incluída a 

atividade de corretor de moda no Anexo Único da 
Resolução CGSN Nº 58, de 27 de abril de 2009.

Essa atividade concentra um significativo núme-
ro de profissionais que ostentam o perfil adequado de 
renda e de informalidade para que possam ser consi-
derados Microempreendedores Individuais, conforme 
previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro 
de 2006. Os trabalhadores dessa atividade estão cada 
vez mais mobilizados, como por exemplo, em Fortaleza, 
onde a categoria criou o Sindicato dos Corretores de 
Moda de Fortaleza e Região Metropolitana – Sincom, 
a qual já conta com mais de 1300 associados.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Antonio Balhmann.
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INDICAÇÃO Nº 2.649, DE 2012 
(Do Sr. Junji Abe)

Sugere ao Ministro da Fazenda a re-
alização de Concurso Público para a Re-
ceita Federal.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
O Posto da Receita Federal do Município de 

Mogi das Cruzes tem enfrentado um sério problema 
no tocante à falta de servidores públicos para o atendi-
mento da demanda local. A execução das solicitações 
têm demorado em média quatro meses para serem 
concluídas, ao passo que em Suzano, município pró-
ximo, o prazo é de quinze dias. A justificativa dada ao 
cidadão mogiano é a falta de servidores, motivo pelo 
qual sugerimos a realização de Concurso Público para 
a Receita Federal. 

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Junji Abe, PSD/SP.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.811, DE 2012 

(Do Sr. Rubens Bueno)

Solicita informações à Sra. Ministra 
de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão acerca da instituição do regime de 
Previdência Complementar para os Servido-
res Civis da União, na forma de que dispõe 
o Projeto de Lei nº 1.992, de 2007 – Câmara 
dos Deputados.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos arts. 24, inciso V e §2º, e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja encami-
nhado à Sra. Ministra de Estado do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, o seguinte pedido de informações 
relativas à criação da previdência complementar dos 
servidores públicos federais:

Estimativa de perda de arrecadação de receitas 
de contribuições previdenciárias dos futuros servidores 
em decorrência da instituição do regime de previdência 
complementar nos exercícios de 2012, 2013 e 2014. 
Especificação da metodologia utilizada na estimativa, 
indicando, entre outros dados, o número esperado de 
servidores efetivos que ingressarão no período, o valor 
da despesa de pessoal prevista e faixa salarial média 
por órgão orçamentário;

Esclarecimento se o impacto decorrente da per-
da de receita de contribuições referida no item “a” foi 
considerado na Lei Orçamentária de 2012;

Estimativa do déficit do regime previdenciário do 
servidor civil nos exercícios de 2012, 2013 e 2014, es-
pecificando a projeção de despesas com pagamento 

de benefícios (código das ações orçamentárias: 0181, 
0053, 00FB e 0396) e a projeção de arrecadação das 
fontes 169 e 156;

Informações sobre o valor esperado das contri-
buições da União na qualidade de patrocinadora da 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal – FUNPRESP nos exercícios de 2012, 
2013 e 2014, e a correspondente alíquota de contri-
buição adotada na estimativa; 

Esclarecimento se o valor da contribuição da 
União na qualidade de patrocinadora da Fundação 
de Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal – FUNPRESP informado na forma do item “c” 
contempla as despesas dos casos especiais de apo-
sentadoria previstas no § 1º, III, “a” e §§ 4º e 5º do art. 
40 da Constituição Federal, bem como as hipóteses 
de morte e invalidez do participante e sobrevivência 
do assistido, de acordo com o § 2º do art. 17 do Subs-
titutivo aprovado ao PL 1992, de 2007;

Informações acerca dos efeitos da adoção do re-
gime de previdência complementar do servidor público 
sobre o cumprimento dos limites de pessoal, previstos 
no art. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, face 
à classificação da contribuição da União, na qualidade 
de patrocinadora, como despesa de pessoal;

Explicitação dos fatores que determinaram a re-
dução de 10,5% da receita com contribuição da União 
(fonte 169) verificada no exercício de 2011. Informa-
ções sobre os elementos que compõem a base de 
cálculo dessa contribuição, os fatores que acarretam 
sua volatilidade (observada com mais intensidade a 
partir de 2008), bem como eventuais particularidades 
envolvendo a contabilização dessas receitas.

Justificação

Foi aprovado no Plenário da Câmara dos Depu-
tados o Projeto de Lei nº 1992-E, de 2007, que “ins-
titui o regime de previdência complementar para os 
servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, 
inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa 
o limite máximo para a concessão de aposentadorias 
e pensões pelo regime de previdência de que trata o 
art. 40 da Constituição, autoriza a criação de entida-
de fechada de previdência complementar denominada 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal – FUNPRESP, e dá outras providên-
cias”. Contudo, ainda persistem muitas dúvidas com 
respeito ao impacto orçamentário e financeiro decor-
rente de sua aplicação.

É fato amplamente reconhecido que a instituição 
da FUNPRESP acarretará de imediato um aumento 
nas necessidades de financiamento do regime pró-
prio atualmente em vigor, motivado pela redução de 
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receitas de contribuições previdenciárias do servidor 
público que ingressar no novo regime, que não mais 
serão aplicadas no custeio das atuais aposentadorias 
e pensões. Ainda que esse efeito seja compensado 
pela redução das despesas da União a título de con-
tribuição patronal, não resta dúvida de que, por um 
período relativamente longo, o custo de implantação 
do FUNPRESP não será desprezível, uma vez que a 
União deixará de reter uma parcela da contribuição 
previdenciária dos servidores ingressantes. Entretan-
to, até o momento, não foram apresentadas quaisquer 
simulações por parte do governo federal que objetivem 
dimensionar esses custos iniciais. 

A fim de sanar essa lacuna e obter esclareci-
mentos sobre outros pontos que ensejaram dúvidas 
ao longo das discussões da matéria no plenário desta 
Casa, faz-se necessário encaminhar o presente Re-
querimento de Informações às áreas competentes do 
Poder Executivo, assegurando, assim, maior transpa-
rência na abordagem das contas públicas e um debate 
mais qualificado da nova politica previdenciária proposta 
pela União Federal. Sem embargo, as discussões e a 
preocupação desta Casa quanto à correta e adequada 
implementação do FUNPRESP não se esgotarão com 
a aprovação do referido projeto de lei. 

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Rubens Bueno, PPS/PR.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.812, DE 2012 

(Do Sr. Hermes Parcianello)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
dos Transportes sobre Obras da BR 158.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, parágrafo 2º, da 

Constituição Federal e nos arts. 24, inciso V e pará-
grafo 2º, e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito 
de V.Exa. seja encaminhado ao Sr. Ministro dos Trans-
portes o seguinte pedido de informações:

Foi divulgada pela imprensa notícia referente à 
licença de Instalação concedida ao DNIT pelo Instituto 
Ambiental do Paraná para as obras de pavimentação 
da rodovia BR 158, no traçado entre Campo Mourão, 
no Noroeste do Paraná, até Roncador, região central. 
A obra é parte do projeto para pavimentar a ligação 
entre Campo Mourão a Palmital. 

Diante do exposto, julgamos necessário os se-
guintes esclarecimentos:

qual a situação das obras da BR 158 no trecho 
Roncador-Palmital;

– qual é a dotação orçamentária para a 
execução desta obra no OGU 2012;

– qual o valor do Empenho por parte do 
Tesouro Federal; e

– quais são os demais trechos, dentro 
do Estado do Paraná, que estão em fase de 
licitação consoante a BR 158.

Sala de Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
N° 1.813, DE 2012 
(Do Sr. Junji Abe)

Requer informações ao Ministro da 
Saúde, Senhor Alexandre Padilha, acerca 
da implantação da Portaria n° 81/09, que 
institui oficialmente no âmbito do SUS a 
Política Nacional de Atenção Integral em 
Genética Clínica.

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no artigo 50, § 2º da Cons-

tituição Federal, e na forma dos artigos 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ouvida 
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Ministro da 
Saúde, Senhor Alexandre Padilha, acerca da implan-
tação da Portaria n° 81/09, que institui oficialmente no 
âmbito do SUS a Política Nacional de Atenção Integral 
em Genética Clínica. 

Situação atual da Política de Implantação;
Estudos e dados levantados até momento;
Previsão de publicação da Portaria definitiva que 

regulamentará o funcionamento dos serviços de ge-
nética.

Justificação

Apesar de publicada no Diário Oficial da União 
em 21 de janeiro de 2009, a Portaria 81/09 do Ministério 
da Saúde, que institui oficialmente no âmbito do SUS a 
Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clí-
nica, ainda depende de regulamentação. Lamentamos 
que ainda não tenha sido publicada a Portaria definitiva 
que regulamentará o funcionamento dos Serviços de 
Genética, portaria esta que deveria ter sido publicada 
pela Secretaria de Atenção a Saúde do Ministério da 
Saúde logo após a publicação da Portaria do Ministro.

Enquanto isso, pessoas que sofrem com doen-
ças genéticas continuam sem acesso a exames para 
diagnóstico e tratamento pela rede pública de saúde, 
e ao serviço de aconselhamento genético que pode-
ria evitar gastos futuros à saúde pública. É um grande 
avanço o país ter reconhecido o problema, mas a me-
dida precisa sair do papel.

Por tais motivos, bem como com o intuído de me 
municiar de informações atualizadas sobre a questão, 
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é que apresento a presente propositura. Ademais, tal 
iniciativa vem ao encontro do fiel cumprimento de nos-
sas atribuições constitucionais.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Junji 
Abe, Deputado Federal, PSD/SP.

REQUERIMENTO Nº 4.488, DE 2012 
(Do Sr. Duarte Nogueira)

Requer inclusão na Ordem do Dia o 
PL nº 6.381 de 2005, que dispõe sobre a 
Política Nacional de Irrigação e dá outras 
providências.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., com o apoio dos parlamenta-

res abaixo relacionados, nos termos do art. 114, inciso 
XIV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
a inclusão na Ordem do Dia o PL nº 6.381 de 2005, 
que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação e dá 
outras providências.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Duarte 
Nogueira, Deputado Federal PSDB/SP

REQUERIMENTO Nº 4.489, DE 2012 
(Do Sr. Cabo Juliano Rabelo)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Plenário da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 28/2007, que “Acrescenta o art. 
73-A a Constituição Federal, criando o Con-
selho Nacional dos Tribunais de Contas, 
órgão externo de controle das Cortes de 
Contas”. 

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos 

art. 114, inciso XIV, do Regimento Interno, a inclusão 
na Ordem do Dia do Plenário do Projeto Proposta de 
Emenda à Constituição nº 28/2007, que “Acrescenta 
o art. 73-A à Constituição Federal, criando o Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas, órgão externo de 
controle das Cortes de Contas”.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Cabo Juliano Rabelo, PSB – MT.

REQUERIMENTO Nº 4.490, DE 2012 
(Do Senhor Amauri Teixeira e outros)

Requer a realização de Sessão Sole-
ne em comemoração ao Dia do Servidor 
Público.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro a vossa excelência, nos termos do ar-

tigo 68, do Regimento Interno da Câmara dos deputa-
dos, a realização de Sessão Solene em homenagem 

ao Dia do Servidor Público, que se comemora no dia 
28 de outubro. 

Justificação

No dia 28 de outubro comemora-se o dia do 
funcionário público. A data foi instituída no governo 
do presidente Getúlio Vargas, através da criação do 
Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1937.

Em 1938 foi fundado o Departamento Adminis-
trativo do Serviço Público do Brasil, onde esse tipo de 
serviço passou a ser mais utilizado.

As leis que regem os direitos e deveres dos fun-
cionários que prestam serviços públicos estão no de-
creto nº 1.713, de 28 de outubro de 1939, motivo pelo 
qual é o dia da comemoração desse profissional.

Em 11 de dezembro de 1990, foi publicado o 
novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, 
das autarquias e das fundações públicas federais, a 
Lei nº8112, alterando várias disposições da antiga lei, 
porém os direitos e deveres desses servidores estão 
definidos e estabelecidos na Constituição Federal do 
Brasil, além dos estatutos das entidades em que tra-
balham.

Os serviços públicos estão divididos em classes 
hierárquicas, de acordo com os órgãos dos governos, 
que podem ser municipais, estaduais ou federais. Os 
serviços prestados podem ser de várias áreas de atu-
ação, como da justiça, saúde, segurança, etc.

Para ser servidor público é preciso participar de 
concursos e ser aprovado no mesmo, garantindo as-
sim a vaga enquanto profissional. O bom desse tipo de 
trabalho é que o servidor tem estabilidade, não pode 
ser dispensado de suas funções. Somente em casos 
extremos, em que se comprove a falta de idoneidade 
de um funcionário público, é que o mesmo é afastado 
de seu cargo.

Os salários dos funcionários públicos são pagos 
pelos cofres públicos, dependendo da localidade. Se 
for municipal, são pagos pelas prefeituras; se estadual, 
pelos governos estaduais; e se federal, pagos pelos 
cofres da União.

Os servidores públicos devem ser prestativos e 
educados, pois trabalham para atender a população 
civil de uma localidade. É comum vermos pessoas re-
clamarem dos serviços públicos, da falta de recursos 
dos mesmos, falta de profissionais para prestar os de-
vidos atendimentos ou até mesmo por estes serem mal 
educados e ríspidos com a população. É bom enfatizar 
que esses profissionais lidam com o que é público, 
ou seja, aquilo que é de todas as pessoas. Portanto, 
ganham para prestar serviços a toda comunidade. E 
nada mais justo que esta Casa lhes prestar uma jus-
ta homenagem através de uma Sessão Solene, que 



05572 Quarta-feira 07 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2012

requeremos instalar na segunda-feira anterior à data, 
portanto no dia 24 de outubro próximo.

Sala de Sessões, 6 de março de 2012. – Amau-
ri Teixeira Jilmar Tatto, Deputado Federal PT/BA –  
Deputado Federal PT/SP Roberto Policarpo, –  
Deputado Federal PT/DF

REQUERIMENTO Nº 4.491,DE 2012 
(Do Sr. Mario Feitoza)

Requer inclusão na Pauta da Ordem 
do Dia do Projeto de Lei Nº 1.828 de 2011, 
que “Dispõe sobre a criação de Varas do 
Trabalho na jurisdição do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 7ª Região e dá outras 
providências”. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do ar-

tigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, que seja incluída na Ordem do Dia 
Projeto de Lei n° 1.828 de 2011, que Dispõe sobre a 
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região e dá outras pro-
vidências. 

Justificação

O Conselho Nacional de Justiça vem ressaltando 
a dimensão da atividade jurisdicional da Justiça do Tra-
balho em comparação com outros ramos do Judiciário 
brasileiro: verifica-se uma relação Juiz do Trabalho por 
cada grupo de cem mil habitantes. 

O Estado do Ceará possui 8.547.809 habitantes, 
representa a 3ª economia da Região Nordeste e a 12ª 
economia do País, contudo, apresenta o menor índice 
do País, com menos de um magistrado. Constata-se 
o aumento das demandas trabalhistas nos primeiro e 
segundo graus, assim como o cenário socioeconômi-
co do Estado do Ceará, está a exigir providências no 
sentido de dotar a estrutura do TRT da 7ª Região dos 
meios imprescindíveis ao desempenho satisfatório de 
suas atribuições. 

Com efeito, não vislumbramos outra saída senão 
recorrermos ao instituto da avocatória ao Plenário da 
proposta em questão. É o que pretende o presente 
requerimento. 

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Mario Feitoza, PMDB/CE.

REQUERIMENTO Nº 4.492, DE 2012 
(Do Sr. Amauri Teixeira)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
de Projetos de Lei e outras Propostas de 
Emendas a Constituição de INTERESSE 

DAS MULHLERES que aguardam a votação 
em Plenário.

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, nos termos do arti-

go 114, inciso XIV, Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, a inclusão dos Projetos de Lei e Propos-
tas e outras proposições a seguir especificados, para 
que entrem na Ordem do Dia desta Casa Legislativa, 
com a máxima urgência. São proposição que versam 
sobre a garantia de direitos para as mulheres brasilei-
ras conforme relação a seguir:

1 – Projeto de Lei nº 4857/2009 que “Cria meca-
nismos para coibir e prevenir a discriminação contra 
a mulher, garantindo as mesmas oportunidades de 
acesso e vencimentos, nos termos dos arts. 1º, inciso 
III, 3º, I e IV, bem como arts. 4º, incisos II e IX e 5º, in-
ciso I, da Constituição Federal, da Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher; e dá outras providências.”

2 – Projeto de Lei nº 6653/2009 que “trata da 
igualdade de oportunidade para mulheres e homens 
no mercado de trabalho”. Trata-se de matéria de inte-
resse nacional que permite combater a discriminação 
no acesso e permanência no mercado de trabalho. 
Ressalto que esse projeto já se encontra pronto para 
Plenário, tendo sido, objeto de pedido de urgência por 
parte dos líderes.

3 – Proposta de Emenda à Constituição nº 30, de 
2007, que “Dá nova redação ao inciso XVIII do art. 7º 
da Constituição Federal, ampliando para 180 (cento e 
oitenta) dias a licença à gestante”.

4 – Projeto de Lei nº 4575/2009 que “Institui o 
programa de Proteção aos Defensores dos Direitos 
Humanos – PPDDH, no âmbito da Secretaria dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República”

5 – Proposta de Emenda à Constituição nº 590 
de 2006 que “Dá nova redação ao parágrafo 1º do Art. 
58 da Constituição Federal”, que garante a represen-
tação proporcional de cada sexo na composição das 
Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal e de cada Comissão, assegurando, ao 
menos, uma vaga para cada sexo.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Amauri 
Teixeira, Deputado Federal (PT/BA)

REQUERIMENTO Nº 4.493, DE 2012 
(Da senhora Deputada Erika Kokay e outros)

Requer a convocação de sessão sole-
ne da Câmara dos Deputados, a realizar-se 
no próximo dia 30 de março, em homenagem 
ao Dia Internacional da Síndrome de Down. 
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Senhor Presidente:
Com amparo no art. 68 do Regimento Interno 

desta Casa, e cumpridas as formalidades pertinen-
tes, vimos requerer a convocação de Sessão Solene 
desta Casa de Leis, a realizar-se no próximo dia 30 
de março, em homenagem ao Dia Internacional da 
Síndrome de Down. 

Justificação

No calendário alusivo às datas comemorativas, 
o Dia Internacional da Síndrome de Down, tradicio-
nalmente, é comemorado no dia 21 de março. Esta 
data foi estabelecida em referência ao par de nº 21, 
que apresenta três cromossomas e que caracteriza as 
pessoas nas quais a Síndrome de Down se manifesta. 

A Síndrome de Down, embora seja uma anomalia 
de natureza genética, sem qualquer repercussão sobre 
as pessoas que convivem com quem a detém, ainda 
suscita muito preconceito e discriminação em uma 
elevada parcela da população brasileira, causados so-
bretudo pela desinformação. Dados recentes mostram, 
contudo, que muitas pessoas, mesmo apresentando 
a mencionada síndrome, têm conseguido importantes 
avanços no desempenho de atividades rotineiras do 
cotidiano, inclusive no processo educacional, com re-
gistro de pessoas que foram aprovados em vestibula-
res de conceituadas instituições de ensino como, por 
exemplo, a Universidade de Brasília.

A abertura de espaços públicos para discussão desse 
tema, como a sessão solene ora proposta, com certeza 
se insere no esforço para ampliar na sociedade a discus-
são sobre essa questão. A participação de especialistas, 
de representantes do poder público, e de familiares de 
pessoas que apresentem essa síndrome, com certeza, 
pode contribuir para e, assim, afastar as manifestações 
preconceituosas e discriminatória que ainda a cercam. 

Isso posto, esperamos contar com o apoio dos no-
bres pares visando a aprovação do nosso Requerimento.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tada Erika Kokay PT/DF – Deputado Jilmart Tatto, 
Líder do PT.

REQUERIMENTO Nº 4.494, DE 2012 
(Do Deputado Sérgio Barradas Carneiro)

Requer a desapensação do Projeto de 
Lei de Consolidação nº 4.343, de 2008, do 
Projeto de Lei nº 6.025/2005.

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Exª. a desapensação do Projeto 

de Lei nº 4.343/2008, de minha autoria, que “altera a 
Lei nº 10.406, de 2002 e a Lei nº 5.869, de 1973. Re-
voga a Lei nº 1.110, de 1950; o Título I da Lei nº 4.591, 
de 1964; e as Leis nº 6.515, de 1977; 8.560, de 1992; 

8.971, de 1994 e 9.278, de 1996. Projeto lei de conso-
lidação apresentado nos termos da Lei Complemen-
tar nº 95 de 1998”, do Projeto de Lei 6.025/2005, que 
“altera o art. 666 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil, para dispor acerca da 
penhora sobre máquinas, instrumentos e implementos 
agrícolas”, eis que não se trata de matérias “análogas, 
conexas, idênticas ou correlatas”, nos termos dos arts. 
139, inciso I, e 142 do Regimento Interno.

Justificação

Nos termos do art. 139, I do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, o apensamento de Pro-
jetos de Lei ocorre quando as matérias são análogas 
ou conexas, senão vejamos:

art. 139. [...]
I – antes da distribuição, o Presidente mandará 

verificar se existe proposição em trâmite que trate de 
matéria análoga ou conexa; em caso afirmativo, fará 
a distribuição por dependência, determinando a sua 
apensação, após ser numerada, aplicando-se à hipó-
tese o que prescreve o parágrafo único do art. 142.

Não obstante, tendo em vista as diferenças en-
tre Projeto de Lei e Projeto de Lei de Consolidação, o 
PL 4.343/2008 não deveria ter sido apensado ao PL 
6.025/2005, uma vez que não se trata de Projeto de 
Lei, mas sim de Projeto de Lei de Consolidação, onde 
este possui rito totalmente distinto daquele.

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), em es-
pecial o parágrafo único do art. 59, e as leis comple-
mentares nº 95/98 e 107/01 dispõem, entre outros 
assuntos, sobre a consolidação das leis brasileiras.

Destarte, utilizando-se da legislação supracitada, 
é possível notar as diferenças entre os Projetos de Leis 
de Consolidação e os Projetos de Lei, cuja previsão 
constitucional ocorre no art. 61, entre outros.

O primeiro ponto que chama atenção é a finalidade. 
O Projeto de Lei de Consolidação trata do agrupamento 
das normas jurídicas que disciplinam a mesma matéria, 
com vistas a evitar a dispersão das leis, uma vez que há 
normas aprovadas no Brasil desde a promulgação da 
Constituição Federal de 1946. Visam à sistematização, 
à correção, ao aditamento, à supressão e à conjuga-
ção dos textos legais e, por isso, deve se restringir aos 
aspectos formais, não lhes sendo permitido abranger 
qualquer modificação que afete o mérito da matéria. 

Os Projetos de Lei, por sua vez, destinam-se a 
regular as matérias de competência do Poder Legisla-
tivo, com a sanção do Presidente da República, con-
forme art. 48, da CF/88.

Outra divergência entre as espécies de projetos é 
o rol de legitimados. Os Projetos de Leis de Consolida-
ção somente podem ser propostos pela Mesa Diretora 
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do Congresso Nacional, de qualquer de suas Casas e 
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Depu-
tados, pelo Senado Federal ou do Congresso Nacional.

Diferentemente, os Projetos de Leis podem ser 
apresentados pelos Deputados (individual ou coleti-
vamente), pelas Comissões e pela Mesa da Câmara, 
pelo Presidente da República, pelo Senado Federal, 
pelo Supremo Tribunal Federal, pelos Tribunais Supe-
riores, pelo Procurador-Geral da República e pelos ci-
dadãos, nos termos do art. 61 da CF/88 e art. 109 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD).

A forma de apreciação entre os mesmos também 
ocorre de maneira distinta. Os Projetos de Leis de 
Consolidação são apreciados na forma do Regimento 
Interno de cada uma de suas Casas, em procedimento 
simplificado, visando maior brevidade aos trabalhos.

O Regimento Interno desta Casa, precisamente 
em seu art. 212, §2º, estabelece que a Mesa Diretora, 
ao receber um Projeto de Lei de Consolidação, remeterá 
o projeto ao Grupo de Trabalho de Consolidação das 
Leis (GTCL) e à Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC), que o examinarão, vedadas 
as alterações de mérito.

Esse tipo de projeto não se sujeita ao poder con-
clusivo das comissões; logo, após o pronunciamento do 
GTCL e da CCJC, o projeto será apreciado pelo Ple-
nário da Casa antes de ser encaminhado ao Senado 
Federal ou à sanção, conforme o caso.

Com vistas ao aprimoramento do texto a ser con-
solidado, os Projetos de Leis de Consolidação sujeitam-
-se a receber sugestões, que podem ser apresentadas 
ao GTCL nos trinta dias que se seguirem à publicação 
do projeto no Diário Oficial e no Diário da Câmara dos 
Deputados, bem como emendas. Havendo emendas 
de mérito, o relator deverá propor que essas sejam 
destacadas para fins de constituírem projeto autôno-
mo. Neste ínterim, impende salientar que a apresen-
tação de emendas é prerrogativa parlamentar, mas a 
sociedade pode participar desse processo por meio 
de oferecimento de sugestões ao GTCL.

Após o pronunciamento definitivo da CCJC, os 
Projetos de Leis de Consolidação são submetidos ao 
Plenário, tendo preferência para inclusão na Ordem 
do Dia.

Os Projetos de Leis, por sua vez, são distribuídos 
pelo Presidente da Câmara, através de despacho de 
distribuição, às Comissões competentes onde serão 
apreciados. Estes podem tramitar de duas formas: 
apreciação conclusiva, quando os projetos são apre-
ciados somente pelas Comissões, que têm o poder 
de aprová-los ou rejeitá-los, sem ir ao Plenário, exce-
to se houver recurso apresentado por um décimo dos 
Deputados para que a proposição vá ao Plenário; e 

apreciação sujeita à deliberação do Plenário, quando 
este é quem dá a palavra final sobre o projeto, após 
a análise das Comissões, nos termos dos arts. 132 e 
24, II, do RICD.

Importante dizer também que, antes da distribui-
ção, a Mesa verifica se já existe algum outro projeto 
em tramitação que trate de um tema semelhante ou 
conexo. Nesse caso, ocorre a “distribuição por depen-
dência”, determinando a Apensação do projeto.

No caso em tela, o Projeto de Lei de Consolidação 
4.343/2008 foi apensado ao Projeto de Lei 6.025/2005, 
o que se mostra totalmente inadequado, uma vez que 
a finalidade daquele é totalmente distinta deste. Além 
disso, a apensação não é somente inadequada, mas 
cria um precedente muito sério.

Por tais razões, entendo que deve ser desapen-
sado o PL nº 4.343/2008, de minha autoria, do PL nº 
6.025, de autoria do Senado Federal.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Sérgio 
Barradas Carneiro, Deputado Federal PT/BA

REQUERIMENTO Nº 4.495, DE 2012 
(Do Deputado Sérgio Barradas Carneiro)

Requer a retirada do Requerimento 
4.187/2012. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência a RETIRADA DO 

REQUERIMENTO 4.187/2012, de 07 de fevereiro de 
2012, de minha autoria, que solicita a retirada de tra-
mitação do Projeto de Lei 4343/2008.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Sérgio 
Barradas Carneiro, Deputado Federal PT/BA

REQUERIMENTO Nº 4.496, DE 2012 
(Do Sr. Deputado Walter Feldman)

Requer a inclusão do Projeto de Reso-
lução nº 27/2011 na Pauta da Ordem do Dia.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do ar-

tigo 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, a inclusão na pauta da Ordem do Dia 
do Projeto de Resolução nº 27/2011, que denomina 
“Plenáriio Deputado Paulo Kobayashi” o Plenário 2, do 
Anexo II, da Câmara dos Deputados. 

Sala das sessões, 6 de março de 2012. – Walter 
Feldman, Deputado Federal PSDB/SP.

REQUERIMENTO Nº 4.497, DE 2012 
(Do Sr. Vanderlei Macris)

Requer a inclusão do Projeto de Re-
solução Nº 27 de 2011 na Pauta da Ordem 
do Dia.
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Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, a inclusão na pauta Ordem do Dia do 
Projeto de Resolução Nº 27 de 2011, que denomina 
“Plenário Deputado Paulo Kobayashi” o Plenário 2, do 
Anexo II, da Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. –  
Vanderlei Macris, Deputado Federal PSDB/SP.

REQUERIMENTO N° 4.498, DE 2012 
(Do deputado Lourival Mendes)

Requer nos termos do art. 117, inciso 
XIX do Regimento Interno, Voto de Louvor 
em homenagem ao Ministro do Estado do 
Esporte, Aldo Rebelo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX do Regimen-

to Interno, venho, respeitosamente, solicitar a V. Exa. 
que se digne a registrar nos Anais desta Casa, Voto 
de Louvor em homenagem ao Ministro de Estado 
do Esporte, Aldo Rebelo, pela postura firme e de-
terminada em se contrapor às declarações infelizes e 
insensatas, e acima de tudo anti-diplomáticas do Se-
cretário Geral da Fédération Internationale de Football 
Association – FIFA, Senhor Jérôme Valcke, dadas à 
imprensa inglesa no dia 2 de março de 2012.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. –  
Lourival Mendes, Deputado Federal Líder do PT do B/MA

REQUERIMENTO Nº 4.499, DE 2012 
(Do Sr. Rogério Carvalho)

Requer aprovação de Moção de Re-
púdio à atitude do secretário-geral da FIFA, 
que pronunciou palavras de baixo calão, 
desrespeitosas para com o nosso País.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª., nos termos regimentais, a apro-

vação pelo Plenário, de MOÇÃO DE REPÚDIO à atitude 
do secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke, conforme 
divulgado pela imprensa, que pronunciou palavras de 
baixo calão sobre o andamento das obras para a Copa 
do Mundo, expressando preconceito para com o Brasil 
e falta de ética. Este requerimento se renova quando a 
imprensa noticia que a nota de desculpas desse secre-
tário se ampara em “interpretações incorretas das pala-
vras expressas”, que “ele está sob forte pressão” e que 
a atitude imediata do governo brasileiro em solicitar outro 
interlocutor é “uma atitude infantil”. Ou seja, trata-se de um 
pseudo pedido de desculpas que retrata apenas o des-
preparo profissional e desequilíbrio emocional para lidar 

com assuntos tão importantes e que envolvem relações 
internacionais, refletindo o desrespeito para com o Brasil.

Justificação

A imprensa noticiou que o secretário-geral da 
FIFA se pronunciou de modo agressivo e preconcei-
tuoso para com o Brasil. Diz o site do Jornal Folha de 
São Paulo:

Brasil precisa de ‘chute no traseiro’, diz Fifa sobre 
atrasos da Copa Folha on line 02/03/2012 – 20h20

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, fez na 
sexta-feira um duro ataque aos preparativos para a 
Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Ele disse que “não 
há muita coisa se mexendo” e que os organizadores 
precisavam levar “um chute no traseiro”. (...)

A Fifa disse estar particularmente preocupada com 
transportes e alojamento, e também com a demorada 
tramitação pela burocracia brasileira de leis relacionadas 
à venda de álcool nos estádios. Após vários adiamentos, 
a Lei Geral da Copa deve ser votada na terça-feira na 
Comissão Especial criada para analisar este tema. Para 
Valcke, o Brasil parece mais preocupado em ganhar a 
Copa do que em organizar um bom torneio. “Nossa pre-
ocupação é que nada é feito ou preparado para receber 
tanta gente, porque o mundo quer ir ao Brasil. Essa é a 
grande diferença entre a África do Sul em 2010 e o Brasil. 
As pessoas não se preocupam com a segurança, não 
se preocupam com o clima, é incrível. Na África do Sul 
era inverno. No Brasil o clima será perfeito. Mas posso 
dizer a vocês, por outro lado, que a organização não 
é exatamente assim.” Na sua última viagem ao Brasil, 
em janeiro, Valcke já havia pedido pressa na aprovação 
das leis para a Copa, porém havia elogiado os está-
dios. A Fifa manifesta particular preocupação com as 
restrições para a venda de álcool e com a meia-entrada 
para estudantes e idosos. Mas agora as preocupações 
da entidade parecem estar aumentando. “Temos pou-
co mais de um ano até a Copa das Confederações, e 
dois anos antes da Copa do Mundo”, declarou Valcke. 
“A prioridade da África do Sul era organizar a Copa do 
Mundo, em vez de ganhá-la. Parece que tudo o que o 
Brasil quer é ganhá-la, e isso precisa mudar.” Os sul-
-africanos foram eliminados na primeira fase do Mundial 
de 2010, torneio vencido pela Espanha.

Rapidamente, o governo brasileiro encaminhou 
uma notificação formal à FIFA demonstrando descon-
tentamento com as declarações impertinentes e exigin-
do a substituição do secretário-geral como interlocutor 
da entidade junto ao governo brasileiro. E o ministro 
do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou que as declarações 
são inaceitáveis, inadequadas para o governo brasi-
leiro, bem como elas contradizem completamente o 
que o próprio secretário falou em sua visita no dia 17 
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de janeiro deste ano. Ou seja, as informações não são 
verdadeiras, porque os estádios estão inclusive adian-
tados ao cronograma inicial da Copa.

De fato, faço minhas as palavras de dois grandes 
jornalistas brasileiros. 

FIFA, VAGABUNDOS E SOBERANIA NACIONAL
As declarações de Valcke, na prática, nada têm a 

ver com o ritmo das obras que vão sustentar o Mundial. 
Aliás, o próprio relatório oficial comprova que para a Fifa o 
andamento está satisfatório. Em todos os quesitos analisa-
dos existem elogios declarados por técnicos responsáveis 
pela análise e que estiveram visitando cidades sedes em 
janeiro. O que Valcke não pode dizer é que de fato está 
incomodando com a postura soberana do governo e do 
parlamento brasileiro no trato das questões relacionadas 
com a organização da Copa. A votação da Lei Geral da 
Copa, que vai definir o arcabouço jurídico em que vai se 
dar o evento no Brasil, tem sido minuciosamente debati-
da e negociada com as peculiaridades inerentes à nossa 
democracia. (Altamiro Borges, no blog do Miro).

E ainda:
É sabido que a Fifa adoraria poder levar a Copa 

de 14 para a Inglaterra e parar de apanhar dos ingle-
ses. É sabido que Jérôme Valcke é parceiro de Ricardo 
Teixeira, a ponto de passarem férias juntos. E que o 
secretário-geral da Fifa é pau para qualquer obra, até 
para ser condenado como foi pela Justiça da Suíça 
por litigância de má-fé, como foi no “caso Mastecard”.

A Fifa não dá ponto sem nó e não cometeria a 
indelicadeza que cometeu ao dizer que o Brasil preci-
sa levar um pé na bunda para se mexer, por mais que 
saibamos que as coisas, de fato, estejam atrasadas 
por aqui. Alguma coisa mais grave tem por trás de tal 
atropelo a um mínimo de diplomacia.

E não restou outra atitude ao governo brasileiro 
que não a reação do ministro Aldo Rebelo, exigindo 
a troca do interlocutor. Pode ser o começo do fim da 
Copa no Brasil, nessas alturas com prejuízos incalcu-
láveis diante de tudo que já está, mesmo que atrasa-
do, em andamento. Teixeira certamente se diverte com 
isso tudo e, quem sabe, se apresente como salvador, 
como algodão entre cristais, para evitar a catástrofe. 
Seja como for, esta não é uma guerra de luvas de pe-
lica, mas de gangsters (os cartolas da Fifa, eviden-
temente) mesmo. (Juca Kfouri, blog do Juca Kfouri).

É importante considerar as profundas diferenças 
quanto aos interesses que levam o Brasil a sediar a Copa 
e os objetivos que tem a FIFA, uma entidade privada que 
visa exclusivamente ao lucro com o evento. O futebol para 
o brasileiro é muito mais que um esporte. Faz parte da cul-
tura do brasileiro o amor ao futebol, que é das expressões 
mais valorizadas em nossas vidas. Por isso, é motivo de 
grande orgulho para os brasileiros sediar a Copa de 2014. 

Todavia, não podemos aceitar as imposições e 
chantagens da FIFA. É por isso que este Parlamento tem 
tratado o assunto da Lei Geral da Copa pautados pelo 
princípio da soberania e está procurando um equilíbrio 
entre as leis existentes e as possíveis adaptações a 
serem feitas para cumprir as exigências apresentadas 
pelos organizadores do Mundial.

Isso posto, solicitamos apoio dos Pares e des-
te Congresso para aprovar o requerimento, inclusive, 
como forma de demonstrar a altivez deste Parlamento.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Rogério Carvalho, PT/SE. 

REQUERIMENTO Nº 4.500, DE 2012 
(Do Sr. Berinho Bantim)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
da Proposta de Emenda à Constituição Nº. 
89/2007, que dá nova redação ao inciso XI 
do art. 37 da Constituição Federal.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 114, inci-

so XIV, do Regimento Interno desta Casa, a inclusão 
na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 89, de 2007, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 37 da Constituição Federal, que estabelece 
o mesmo teto remuneratório para qualquer que seja 
a esfera de governo. 

Sala das Sessões, 6 de Março de 2012. –  
Berinho Bantim, Deputada Federal PSDB/RR

REQUERIMENTO N° 4.501, DE 2012 
(Do Senhor Junji Abe)

Requer a inclusão do Projeto de Lei 
nº 308 de 1995 na pauta da Ordem do Dia.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regimen-

to Interno da Câmara dos Deputados, venho por meio 
deste requerer a Vossa Excelência a inclusão na pauta 
da Ordem do Dia do Projeto de Lei nº. 308/1995, que 
determina a obrigatoriedade de indicação dos tipos san-
guíneos do titular na Certidão de Nascimento, na Cédu-
la de Identidade e na Carteira Nacional de Habilitação.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Junji 
Abe, Deputado Federal PSD/DF.

REQUERIMENTO Nº 4.502, DE 2012 
(Do Sr. Márcio Macedo e outros)

Requer a criação de Comissão Externa 
da Câmara dos Deputados, com finalidade 
de acompanhar, monitorar, fiscalizar e tratar 
sobre a “Rio+20 – Conferência das Nações 
Unidas em Desenvolvimento Sustentável”.
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Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeremos, nos termos do artigo 38, do Regi-

mento Interno, a criação Comissão Externa da Câmara 
dos Deputados com finalidade de acompanhar, moni-
torar, fiscalizar e tratar sobre a “Rio+20 – Conferência 
das Nações Unidas em Desenvolvimento Sustentável.

JustificaçãoS

Nos dias 20, 21 e 22 de junho de 2012, a cidade 
do Rio de Janeiro sediará a cúpula mundial para o de-
senvolvimento sustentável Rio+20 – Conferência das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. A 
importância deste evento que marca o 20º aniversário da 
realização da chamada ECO-92, tem a perspectiva de 
reunir cerca de 193 Chefes de Estado e mais de 10 mil 
pessoas para debater a temática ambiental, especialmente 
os temas economia verde no contexto do desenvolvimen-
to sustentável e da erradicação da pobreza bem como o 
quadro institucional para o desenvolvimento sustentável. 

O objetivo da Conferência é assegurar um com-
prometimento político renovado para o desenvolvimento 
sustentável, avaliar o progresso feito até o momento e 
as lacunas que ainda existem na implementação dos 
resultados dos principais encontros sobre desenvolvi-
mento sustentável, além de abordar os novos desafios 
emergentes. Daí a importância em acompanhar e mo-
nitorar in loco o tema com a sociedade e governantes 
envolvidos, analisando os termos, os detalhes do que 
vai ser acordado, o que pode mudar para melhor, ba-
seado nas metas preconizadas pela ONU.

A Conferência terá foco em dois grandes temas:
A economia verde no contexto do desenvolvimento 

sustentável e da erradicação da pobreza;
O quadro institucional para o desenvolvimento 

sustentável
Como a conferência visa, entre outros, assegu-

rar um compromisso político renovado para o desen-
volvimento sustentável, da necessidade de enfrentar 
os desafios novos e emergentes e dada a relevância 
do evento, preenchidos os requisitos regimentais e 
baseado na justificativa acima, esta Casa não pode 
deixar de acompanhar, monitorar e posicionar-se, no 
que solicitamos o apoiamento a este Requerimento.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – De-
putado Márcio Macêdo, PT/SE – Deputado Paulo 
Teixeira, PT/MG – Deputado Sarney Filho, PV/MA – 
Deputado Rebecca Garcia, PP/AM – Deputado Edi-
nho Araújo,PMDB/SP.

Requerimento de criação de Comissão Externa 
para a Rio+20

Deputado Ricardo Trípoli PSDB/SP – Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB/SP – Depu-
tado Ivan Valente PSOL/SP – Deputado Augusto 
Carvalho PPS/DF. 

REQUERIMENTO Nº 4.503, DE 2012 
(Do Sr. Romero Rodrigues)

Requer a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei nº 2721/2011.

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

104 c/c o art. 114, inciso VII, do Regimento Interno des-
ta Casa, a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 
2721 de 2011, de minha autoria, que “Dispõe sobre a 
penhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, 
salários, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios 
e montepios; dos valores recebidos por liberalidade de 
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua famí-
lia e dos demais rendimentos do trabalho, para garantir 
o pagamento dos valores oriundos de condenação em 
ação de créditos resultantes das relações de trabalho”. 

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. –  
Romero Rodrigues, Deputado Federal PSDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 4.504, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 155, do Re-

gimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência 
para apreciação 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. 

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Jilmar Tatto, Líder do PT.

REQUERIMENTO Nº 4.505, DE 2012 
(Do Senhor Deputado Bruno Araújo)

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ex.ª, nos termos do artigo 52, § 6º do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o envio 
à Comissão Especial, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 70, de 2011, do Senado Federal, que “Altera 
o procedimento de apreciação das medidas provisórias 
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pelo Congresso Nacional”, tendo em vista o esgota-
mento do prazo regimental de cinco sessões (art. 202, 
RICD) destinado à Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania para proferir parecer de admissibilidade.

Sala das Sessões, 6 de março de 2012. – Depu-
tado Bruno Araújo, Líder do PSDB.

DESPACHOS DO PRESIDENTE

MENSAGEM Nº 44, DE 2012 

(Do Poder Executivo)  
AV Nº 82/2012 

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte para Evitar a Dupla Tri-
butação de Salários, Ordenados e outras 
Remunerações Auferidas por Membro de 
Tripulação de Aeronave Operada em Tráfe-
go Internacional, assinado em Brasília, em 
2 de setembro de 2010 

(Às Comissões de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional; Viação e Transportes; 
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação do 
Plenário Regime de Tramitação: Prioridade) 

MENSAGEM Nº 45, DE 2012  
(Do Poder Executivo)  

AV Nº 83/2012 

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Convênio Constitutivo 
do Banco do Sul, assinado em 26 de se-
tembro de 2009 

(Às Comissões de Representação Bra-
sileira no Parlamento do Mercosul.; Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 
Regime de Tramitação: Prioridade) 

MENSAGEM Nº 46, DE 2012  
(Do Poder Executivo)  

AV Nº 84/2012 

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Argentina para 
a Construção de uma Ponte Internacional 
sobre o Rio Peperi-Guaçu, entre as Cidades 
de Paraíso, Brasil, e San Pedro, Argentina, 
assinado em Buenos Aires, em 31 de ja-
neiro de 2011 

(Às Comissões de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional; Viação e Transportes; 
Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 
Regime de Tramitação: Prioridade) 

MENSAGEM Nº 47, DE 2012  
(Do Poder Executivo)  

AV Nº 85/2012 

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Sérvia sobre a 
Isenção de Vistos para seus Respectivos 
Nacionais, assinado em Belgrado, em 20 
de junho de 2010 

(Às Comissões de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) Proposi-
ção Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

MENSAGEM Nº 48, DE 2012  
(Do Poder Executivo)  

AV Nº 86/2012 

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo para a Consti-
tuição da Academia Internacional contra a 
Corrupção como Organização Internacio-
nal, celebrado em Viena, em 2 de setembro 
de 2010, e assinado pelo Brasil em 22 de 
dezembro de 2010 

(Às Comissões de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional; Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 
Regime de Tramitação: Prioridade) 
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MENSAGEM Nº 50, DE 2012  
(Do Poder Executivo)  

AV Nº 88/2012 

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Con-
selho de Ministros da Bósnia-Herzegovina 
sobre a Isenção Parcial de Vistos, assinado 
em Sarajevo, em 19 de junho de 2010 

(Às Comissões de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) Proposi-
ção Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

MENSAGEM Nº 51, DE 2012 
(Do Poder Executivo)  

AV Nº 89/2012 

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto da Decisão CMC nº 08/11 
“Contribuições para o Orçamento do Ins-
tituto Social do Mercosul”, aprovada em 
Assunção, em 28 de junho de 2011 

(Às Comissões de Representação Bra-
sileira no Parlamento do Mercosul; Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 
Regime de Tramitação: Prioridade) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 134, DE 2012  

(Do Sr. Lourival Mendes) 

Altera o art. 203, V e acrescenta o inciso VI 
e o parágrafo único no art. 203 da Constituição 
Federal. Cria a garantia de um salário mínimo 
às vítimas de violência que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua família 

(À Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania Proposição Sujeita à Apreciação 
do Plenário Regime de Tramitação: Especial) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 123, DE 2012  

(Do Sr. Darcísio Perondi) 

Regulamenta o § 3º do art. 198 da Cons-
tituição Federal para dispor sobre os valo-
res mínimos a serem aplicados anualmente 
pela União. Revoga dispositivo da Lei Com-
plementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 

(Às Comissões de Seguridade Social e 
Família; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação 
do Plenário Regime de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 124, DE 2012 

(Do Sr. Eleuses Paiva) 

Altera a Lei Complementar nº 141, de 
13 de janeiro de 2012 

(Apense-se à(ao) PLP-123/2012. Propo-
sição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 129, DE 2012 

(Da Sra. Perpétua Almeida) 

Estabelece normas sobre o cálculo, 
à entrega e o controle das liberações dos 
recursos do Fundo de Participação dos Es-
tados e do Distrito Federal – FPE 

(Apense-se à(ao) PLP-582/2010. Propo-
sição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 133, DE 2012  

(Do Sr. Márcio Macêdo) 

Acrescenta o art. 3.º-A e o §3º ao art. 
70 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, que “Institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis 
nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 
de fevereiro de 2001, da Lei Complementar 
no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as 
Leis nºs 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 
9.841, de 5 de outubro de 1999” 

(Apense-se à(ao) PLP-399/2008. Propo-
sição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 135, DE 2012  

(Do Sr. Nazareno Fonteles) 

Modifica a Lei Complementar nº 62, de 
28 de dezembro de 1989, para estabelecer 
novos critérios para a distribuição do Fundo 
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de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal – FPE. 

(Apense-se à(ao) PLP-565/2010. Propo-
sição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 136, DE 2012  

(Do Sr. Toninho Pinheiro) 

Exclui do limite das despesas de pes-
soal fixado pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal para os Municípios o aumento de 
remuneração dos professores de 1º grau. 

(Apense-se ao PLP-98/2011. Proposição 
Sujeita à Apreciação do Plenário Regime de 
Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 137, DE 2012 

(Da Sra. Rose de Freitas) 

Altera o art. 2º e acrescenta os arts. 
2ºA e 2ºB à Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, que estabelece nor-
mas sobre o cálculo, a entrega e o controle 
das liberações dos recursos dos Fundos de 
Participação e dá outras providências, para 
dispor sobre critérios de distribuição do Fun-
do de Participação dos Estados e do Distri-
to Federal – FPE, e dá outras providências 

(Apense-se à(ao) PLP-565/2010. Propo-
sição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 138, DE 2012 

(Do Sr. Guilherme Mussi) 

Estabelece valor teto para concessão 
de remissão ou anistia das contribuições 
sociais, como dispõe o § 11 do art. 195 da 
Constituição Federal 

(Apense-se à(ao) PLP-512/2009. Propo-
sição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 2.905, DE 2011 
(Do Sr. Roberto de Lucena) 

Proíbe a utilização de animais em pes-
quisas que possam lhes causar sofrimento 
físico ou psicológico, relacionadas à produ-
ção de cosméticos, perfumes, produtos para 
higiene pessoal, para limpeza doméstica, 
para lavagem de roupas, de suprimentos 

de escritório, de protetores solares e de 
vitaminas e suplementos 

(Apense-se ao PL-6325/2009. Proposi-
ção Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.094, DE 2012 
(Do Sr. Dimas Fabiano) 

Determina a criação de espaços, re-
servado em todas as agências bancárias do 
País, para que a revista de bolsas e carteiras 
de clientes sejam realizadas em ambiente 
reservado, após sucessivos travamentos 
das portas detectoras de metais, evitando 
assim constrangimento ao cliente que ora 
são obrigados a abrirem bolsas e carteiras 
expondo seus objetos pessoais na entrada 
das agências bancárias 

(Às Comissões de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado; Defesa do Con-
sumidor e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) – Art. 24, II Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II Regime de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.133, DE 2012 
(Do Sr. Nazareno Fonteles) 

Altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998, que “altera, atualiza e consolida a 
legislação sobre direitos autorais e dá ou-
tras providências” 

(Às Comissões de Educação e Cultura e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e 
Art. 54, RICD) Proposição Sujeita à Apreciação 
do Plenário Regime de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.141, DE 2012 
(Do Sr. Ricardo Izar) 

Altera o § 2º do Artigo 32 da Lei Nº 
9.605 de 12 de fevereiro de 1998, Lei de 
Crimes Ambientais, que dispõe sobre as 
sanções penais decorrentes da prática de 
atos lesivos a fauna. 

(Apense-se à(ao) PL-7199/2010. Propo-
sição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.147, DE 2012 
(Do Sr. Weliton Prado) 

Reduz a zero as alíquotas da Contri-
buição para o PIS/PASEP, da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social 
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– COFINS, da CIDE- Contribuição de Inter-
venção do Domínio Econômico, da Contri-
buição para o PIS/PASEP – Importação e 
da COFINS – Importação incidentes sobre 
a importação e a receita de venda no mer-
cado interno do álcool para fins carburantes 

(Às Comissões de Minas e Energia; Fi-
nanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 
RICD) – Art. 24, II Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 
II Regime de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.153, DE 2012 
(Da Sra. Andreia Zito) 

Acrescenta o inciso IX ao art. 12 da 
Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional 

(Apense-se à(ao) PL-1785/2011. Propo-
sição Sujeita à Apreciação Conclusiva Pelas 
Comissões – Art. 24 II Regime de Tramitação: 
Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.162, DE 2012 
(Da Sra. Celia Rocha) 

Acrescenta parágrafo ao art. 215 da 
Lei nº 4.737/65 ( Código Eleitoral) 

(À Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) Proposi-
ção Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.168, DE 2012 
(Do Sr. Manato) 

Esta lei estabelece a exigência de re-
conhecimento de firma para validade de 
laudos médicos nos casos que especifica 

(Às Comissões de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público; Seguridade Social e 
Família e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) – Art. 24, II Proposição Sujeita 
à Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – 
Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.174, DE 2012 
(Do Sr. Edson Pimenta) 

Institui dedução na legislação do Im-
posto de Renda para médicos e clínicas 
que prestarem serviços de saúde gratuitos 

(Apense-se à(ao) PL-3998/2008. Propo-
sição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.181, DE 2012 
(Do Sr. Aureo) 

Obriga a disponibilização de álcool 
em gel em praças de alimentação em sho-
pping centers. 

(Às Comissões de Seguridade Social e 
Família e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) – Art. 24, II Proposição Sujeita 
à Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – 
Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.186, DE 2012  
(Do Sr. Francisco Araújo) 

Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, estabelecendo critérios para 
a publicidade de produtos e serviços nos 
canais de televisão aberta e fechada 

(Às Comissões de Defesa do Consumi-
dor e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) – Art. 24, II Proposição Sujeita 
à Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – 
Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.202, DE 2012 
(Do Sr. Eliseu Padilha) 

Acrescenta artigos à Lei nº 11.738, de 
16 de julho de 2008, que “Regulamenta a 
alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para instituir o piso salarial 
profissional nacional para os profissionais 
do magistério público da educação básica.” 

(Apense-se à(ao) PL-698/2011. Propo-
sição Sujeita à Apreciação Conclusiva Pelas 
Comissões – Art. 24 II Regime de Tramitação: 
Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.204, DE 2012 
(Do Sr. Eliseu Padilha) 

Regulamenta o exercício das ativida-
des de Ioga 

(Às Comissões de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 
24, II Proposição Sujeita à Apreciação Con-
clusiva Pelas Comissões – Art. 24 II Regime 
de Tramitação: Ordinaria) 
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PROJETO DE LEI Nº 3.206, DE 2012  
(Do Sr. Onofre Santo Agostini) 

Altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre os 
equipamentos de segurança obrigatórios 
para motocicletas e motonetas 

(Apense-se à(ao) PL-1171/2011. Proposição 
Sujeita à Apreciação Conclusiva Pelas Comis-
sões – Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.207, DE 2012  
(Do Sr. Eliseu Padilha) 

Dispõe sobre a isenção de IPI para 
móveis 

(Às Comissões de Finanças e Tributação 
(Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 24, II 
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva 
Pelas Comissões – Art. 24 II Regime de Tra-
mitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.208, DE 2012  
(Do Sr. Valadares Filho) 

Altera a Lei nº 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003, para reduzir a 0 (zero) a 
alíquota da Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (COFINS) so-
bre energia elétrica 

(Às Comissões de Minas e Energia; Fi-
nanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação 
do Plenário Regime de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.210, DE 2012  
(Do Sr. Pastor Marco Feliciano ) 

Confere ao Município de Orlândia, no 
Estado de São Paulo, o título de “Capital 
Nacional do Futsal” 

(Às Comissões de Educação e Cultura e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 
RICD) – Art. 24, II Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 
II Regime de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.212, DE 2012  
(Da Sra. Andreia Zito) 

Concede ao pai empregado o direito a 
licença-paternidade nos moldes da licença-
-maternidade, nos casos de falecimento da 
mãe, em decorrência de complicações no 

parto ou nos casos de invalidez permanen-
te ou temporária da genitora, declarada por 
junta médica 

(Apense-se à(ao) PL-6753/2010. Propo-
sição Sujeita à Apreciação Conclusiva Pelas 
Comissões – Art. 24 II Regime de Tramitação: 
Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.213, DE 2012  
(Do Sr. Washington Reis) 

Acrescenta parágrafo ao art. 9º da Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para 
estabelecer como condição de elegibilida-
de para o cargo de prefeito a residência de 
fato no Município. 

(À Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) Proposi-
ção Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.216, DE 2012  
(Do Sr. Romero Rodrigues) 

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, obrigando as operadoras de telefonia 
celular a encaminharem gratuitamente as 
mensagens curtas de texto de seus assi-
nantes destinadas aos serviços públicos 
de emergência da Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros 

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). Proposição 
Sujeita à Apreciação Conclusiva Pelas Comis-
sões – Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.218, DE 2012  
(Do Sr. Romero Rodrigues) 

Obriga os estabelecimentos que co-
mercializem bebidas alcoólicas para con-
sumo imediato a colocarem mensagem de 
advertência em seu material promocional 
e listas de preços 

(Apense-se à(ao) PL-981/2011. Propo-
sição Sujeita à Apreciação Conclusiva Pelas 
Comissões – Art. 24 II Regime de Tramitação: 
Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.219, DE 2012  
(Do Sr. Paulo Feijó) 

Dispõe sobre identificação da pro-
fissão ou atividade laborativa de pessoas 
aposentadas nos meios de comunicação 
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(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 
24, II Proposição Sujeita à Apreciação Con-
clusiva Pelas Comissões – Art. 24 II Regime 
de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.220, DE 2012  
(Da Sra. Sueli Vidigal) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
oferecer assentos adaptados à população 
obesa e/ou com necessidades especiais 
nos locais que especifica e dá outras pro-
vidências 

(Apense-se à(ao) PL-4936/2009. Propo-
sição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.222, DE 2012  
(Da Sra. Sueli Vidigal) 

Proíbe os fabricantes de brinquedos a 
usar a substância ftalato nos seus produtos 

(Apense-se à(ao) PL-5831/2009. Propo-
sição Sujeita à Apreciação Conclusiva Pelas 
Comissões – Art. 24 II Regime de Tramitação: 
Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.224, DE 2012  
(Do Sr. Enio Bacci) 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 
1º da Lei nº 10.048/2000 que dá prioridade 
de atendimento às pessoas que especifica 
e dá outtras providências 

(Às Comissões de Seguridade Social e 
Família; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) – Art. 24, II Proposição Sujeita 
à Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – 
Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.225, DE 2012  
(Do Sr. Enio Bacci) 

Dispõe sobre a redução em 50% do 
valor do IPI para aquisição de automóveis 
para os Oficiais de Justiça e os de transpor-
te escolar e dá outras providências 

(Apense-se à(ao) PL-1032/2011. Propo-
sição Sujeita à Apreciação Conclusiva Pelas 
Comissões – Art. 24 II Regime de Tramitação: 
Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.226, DE 2012  
(Do Sr. Enio Bacci) 

Cria políticas de apoio às trabalhado-
ras rurais e dá outras providências 

(Apense-se à(ao) PL-6277/2009. Propo-
sição Sujeita à Apreciação Conclusiva Pelas 
Comissões – Art. 24 II Regime de Tramitação: 
Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.228, DE 2012  
(Do Sr. Rubens Bueno) 

Proíbe a produção, a utilização, o arma-
zenamento e a comercialização de bombas 
de dispersão, fragmentação, ou munições 
cluster, em todo o território nacional 

(Às Comissões de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional; Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio; Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 
24, II Proposição Sujeita à Apreciação Con-
clusiva Pelas Comissões – Art. 24 II Regime 
de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.230, DE 2012  
(Do Sr. Nilson Leitão) 

Modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997, obrigando a operadora de telefo-
nia celular a emitir sinalização diferencia-
da nas ligações efetuadas para a rede de 
outra prestadora 

(Apense-se à(ao) PL-1081/2011. Propo-
sição Sujeita à Apreciação Conclusiva Pelas 
Comissões – Art. 24 II Regime de Tramitação: 
Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.231, DE 2012  
(Do Sr. Marçal Filho) 

Acrescenta o art. 392-B à Consolida-
ção das Leis Trabalhistas – CLT, para dispor 
sobre a extensão ao empregado do mesmo 
período da licença-maternidade concedida 
à empregada nos termos do art. 392 da CLT, 
nos casos que se especifica 

(Apense-se à(ao) PL-6753/2010. Propo-
sição Sujeita à Apreciação Conclusiva Pelas 
Comissões – Art. 24 II Regime de Tramitação: 
Prioridade) 
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PROJETO DE LEI Nº 3.234, DE 2012  
(Do Sr. Valdir Colatto) 

Dispõe sobre o Sistema de Franquia 
empresarial (franchising), revoga a Lei 8.955, 
de 15 de dezembro de 1994, e dá outras 
providências 

(Às Comissões de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio; Finanças e Tri-
butação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). 
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva 
Pelas Comissões – Art. 24 II Regime de Tra-
mitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.235, DE 2012  
(Do Sr. Toninho Pinheiro) 

Dispõe sobre a dedutibilidade no im-
posto de renda devido por pessoas físicas 
ou jurídicas que realizarem doação de equi-
pamentos hospitalares a hospitais púbicos 
ou filantrópicos. 

(Apense-se à(ao) PL-2426/1996. Propo-
sição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.237, DE 2012  
(Do Sr. Zé Silva) 

Dá nova redação ao § 2º do art. 26 da 
Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008, 
que institui medidas de estímulo à liquida-
ção ou regularização de dívidas originárias 
de operações de crédito rural e de crédito 
fundiário e dá outras providências. 

(Às Comissões de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Fi-
nanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 
RICD). Proposição Sujeita à Apreciação Con-
clusiva Pelas Comissões – Art. 24 II Regime 
de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.238, DE 2012  
(Do Sr. Fernando Francischini) 

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990 – Dispõe sobre os crimes hediondos, 
nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Cons-
tituição Federal, e determina outras provi-
dências – para incluir o crime de corrupção 
no rol de crimes hediondos 

(Apense-se à(ao) PL-2489/2011. Propo-
sição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.242, DE 2012  
(Do Sr. Laercio Oliveira) 

Regulamenta profissão de cinegrafista 
(Às Comissões de Trabalho, de Admi-

nistração e Serviço Público e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 
24, II Proposição Sujeita à Apreciação Con-
clusiva Pelas Comissões – Art. 24 II Regime 
de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.243, DE 2012  
(Do Sr. Roberto de Lucena) 

Acrescenta artigo à Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, que “dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências” tipificando como cri-
me a exposição de criança ou adolescente 
a perigo em certas circunstâncias 

(Às Comissões de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado; Seguridade 
Social e Família e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) Proposição 
Sujeita à Apreciação do Plenário Regime de 
Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE LEI Nº 3.244, DE 2012 
(Do Senado Federal)  

PLS Nº 721/2011 

Altera o art. 57 da Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, para 
reduzir e escalonar, por faixa de receita 
bruta anual da pessoa jurídica, o valor das 
multas por descumprimento de obrigação 
acessória criada com base no art. 16 da Lei 
nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999 

(Às Comissões de Finanças e Tributação 
(Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) Apense-se 
A ESTE PL-5938/2001. Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II Regime de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.248, DE 2012 
(Do Senado Federal)  

PLS Nº 415/2009 

Acrescenta § 2º ao art. 2º-A da Lei nº 
8.560, de 29 de dezembro de 1992, para 
permitir, em sede de ação de investigação 
de paternidade, a realização do exame de 
pareamento do código genético (DNA) em 
parentes do suposto pai, nos casos em 
que especifica.
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(Às Comissões de Seguridade Social e 
Família e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Mérito e Art. 54, RICD) – Art. 24, II Propo-
sição Sujeita à Apreciação Conclusiva Pelas 
Comissões – Art. 24 II Regime de Tramitação: 
Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.249, DE 2012 
(Do Senado Federal)  

PLS Nº 578/2009 

Altera a Lei nº 10.048, de 8 de novem-
bro de 2000, que “dá prioridade de aten-
dimento às pessoas que especifica, e dá 
outras providências”, para determinar aten-
dimento prioritário e reserva de assentos 
especiais nos sistemas de transporte para 
as pessoas com obesidade mórbida 

(Às Comissões de Seguridade Social e 
Família; Viação e Transportes e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). Apense-
-se a Este PL-4427/2001 e seus Apensados. 
em Virtude Desta Apensação Este Projeto 
Encontra-se Pronta Para Pauta no Plenário. 
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 
Regime de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.250, DE 2012 
(Do Senado Federal)  

PLS Nº 27/2011 

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 resi-
dentes em áreas de risco ou insalubres ou 
que tenham sido desabrigadas.

(Às Comissões de Desenvolvimento Ur-
bano; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 
RICD) – Art. 24, II Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 
II Regime de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.254, DE 2012 
(Do Senado Federal)  

PLS Nº 114/2011 

Altera a Lei nº 10.098, de 19 de de-
zembro de 2000, que “estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, 
e dá outras providências”, para garantir va-
gas destinadas a pessoas com deficiência 

nos estacionamentos privados e corrigir 
o uso da expressão “pessoas portadoras 
de deficiência” 

(Apense-se à(ao) PL-7699/2006. Propo-
sição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.256, DE 2012 
(Do Senado Federal)  

PLS Nº 436/2011 

Acrescenta §§ 4º e 5º ao art. 22 da 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 
(Lei Orgânica da Assistência Social), para 
definir o termo “situações de vulnerabi-
lidade temporária” de que trata o caput 
do artigo.

(Às Comissões de Seguridade Social e 
Família; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 
RICD) – Art. 24, II Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 
II Regime de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE LEI Nº 3.265, DE 2012 
(Do Senado Federal)  

PLS Nº 322/2010 

Altera a Lei nº 6.533, de 24 de maio de 
1978, para dispor sobre a regulamentação 
das profissões de DJ ou Profissional de 
Cabine de Som DJ (disc jockey) e Produtor 
DJ (disc jockey) 

(Às Comissões de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 
24, II Proposição Sujeita à Apreciação Con-
clusiva Pelas Comissões – Art. 24 II Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 543, DE 2012 

(Do Sr. Giovanni Queiroz) 

Susta os efeitos do Decreto nº 6.961, 
de 17 de setembro de 2009 

(Às Comissões de Agricultura, Pecuá-
ria, Abastecimento e Desenvolvimento Ru-
ral; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Mérito e Art. 54, RICD) Proposição Sujeita 
à Apreciação do Plenário Regime de Trami-
tação: Ordinaria) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 544, DE 2012 

(Do Sr. Roberto de Lucena) 

Susta os efeitos da Resolução do CON-
TRAN nº 396, de 13 de dezembro, de 2011, que 
“Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos 
para a fiscalização da velocidade de veícu-
los automotores, reboques e semirreboques, 
conforme o Código de Trânsito Brasileiro” 

(Às Comissões de Viação e Transportes e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e 
Art. 54, RICD) Proposição Sujeita à Apreciação 
do Plenário Regime de Tramitação: Ordinaria) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 106, DE 2012 

(Do Sr. Izalci) 

Dispões sobre sorteio aleatório para a 
distribuição de matérias sujeitas a parecer 
nas Comissões da Câmara dos Deputados 

(Apense-se à(ao) PRC-18/2003. Proposi-
ção Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 107, DE 2012 

(Do Sr. Domingos Sávio) 

Cria a Comissão Permanente da Cul-
tura na Câmara Federal 

(Apense-se à(ao) PRC-2/2007. Proposi-
ção Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 108, DE 2012 
(Do Sr. Mandetta) 

Altera o inciso II do art. 32 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados 

(Apense-se à(ao) PRC-142/2004. Propo-
sição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime 
de Tramitação: Prioridade) 

INDICAÇÃO Nº 2.163, DE 2011 
(Do Sr. Francisco Praciano) 

Sugere à Sra. Ministra do Meio Am-
biente que sejam mantidos os escritórios 
regionais do Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) 
existentes atualmente no Estado do Ama-
zonas, enquanto as atividades desses es-
critórios não forem plenamente assumidas 
por órgãos ambientais do referido Estado 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.265, DE 2011 
(Da Comissão de Seguridade Social e Família) 

Sugere a criação de um sistema na-
cional de informações sobre os agravos à 
saúde humana e ao meio ambiente e outras 
ocorrências relacionadas aos agrotóxicos.

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.266, DE 2011 
(Da Comissão de Seguridade Social e Família) 

Requer o envio de Indicação aos Mi-
nistérios da Saúde, da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, para sugerir a criação de 
um sistema nacional de controle de agrotó-
xicos nos moldes do Sistema Nacional de 
Controle de Medicamentos, de que trata a 
Lei nº 11.903, de 14 de janeiro de 2009 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.607, DE 2012 
(Do Sr. Arnaldo Jordy) 

Sugere ao Ministro das Relações Ex-
teriores, sugerindo a retirada do embai-
xador do Brasil na Síria, em protesto aos 
sistemáticos crimes contra a humanidade 
cometidos pelo governo desse país.

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.608, DE 2012 
(Do Sr. Celso Maldaner) 

Sugere o envio de projeto de lei ou 
medida provisória dispondo sobre a con-
cessão ao servidor público federal civil de 
licença-paternidade nos mesmos moldes 
da licença-maternidade em caso de faleci-
mento da mãe ou invalidez decorrente de 
complicações no parto 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.609, DE 2012 
(Do Sr. Antonio Balhmann) 

Sugere a instalação de campus da Uni-
versidade Federal do Ceará no Município 
de Tianguá, no Estado do Ceará 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.610, DE 2012 
(Do Sr. Oziel Oliveira) 

Solicita que seja enviada ao Ministro 
de Estado dos Transportes, Indicação para 
a Imediata abertura de Edital de Licitação 
para a Pavimentação Asfáltica da BR 242 
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que liga o Município de Luís Eduardo Ma-
galhães na Bahia à Taguatinga no Estado 
de Tocantins 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.611, DE 2012 
(Do Sr. Oziel Oliveira) 

Solicita que seja enviada com URGÊN-
CIA ao Ministro de Estado dos Transpor-
tes, Indicação para a Imediata abertura de 
Edital de Licitação para a Construção de 
TRAVESSIA no município de Luis Eduardo 
Magalhães Bahia 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.612, DE 2012 
(Do Sr. Costa Ferreira) 

Sugere à Secretaria de Aviação Civil 
providências para que as obras de reestru-
turação e ampliação do Aeroporto Cunha 
Machado, de São Luís, sejam retomadas e 
concluídas.

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.613, DE 2012 
(Do Sr. Carlos Souza) 

Sugere ao Ministro da Saúde a amplia-
ção do número de municípios atendidos 
pelo Plano Integrado de Enfrentamento do 
Crack e outras Drogas 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.614, DE 2012 
(Da Sra. Bruna Furlan) 

Sugere a Ministra de Estado Chefe 
da Secretaria de Políticas para as Mulhe-
res, a disseminação de equipamento social 
voltado para as mulheres nos padrões do 
Espaço Mulher criado e desenvolvido no 
município de Barueri 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.615, DE 2012 
(Do Sr. Carlos Bezerra) 

Sugere ao Ministro do Trabalho e Em-
prego alterações na sistemática de autua-
ções em empresas signatárias de Termo de 
Ajuste de Conduta com o Ministério Público 
do Trabalho 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.616, DE 2012 
(Do Sr. Severino Ninho) 

Sugere ao Ministro da Previdência 
Social a adoção de medidas relativas à 
implantação de uma Agência do INSS, no 
Município de Igarassu -PE 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.617, DE 2012 
(Do Sr. Carlaile Pedrosa) 

Sugere ao Minsitro da Educação a pro-
moção do atletismo nas atividades despor-
tivas extracurriculares do Programa Mais 
Educação 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.618, DE 2012 
(Do Sr. Edmar Arruda) 

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro de Estado das Relações Exteriores, 
sugerindo intervenção do Corpo Diplomá-
tico brasileiro em favor do pastor iraniano 
Yousef Nadarkhani 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.619, DE 2012 
(Da Sra. Perpétua Almeida) 

Sugere ao Senhor Ministro das Cida-
des, estudo de urbanização em cidades 
ribeirinhas no Estado do Acre. 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.620, DE 2012 

(Da Sra. Perpétua Almeida) 

Sugere ao Senhor Ministro do Desen-
volvimento Agrário ações para a recupera-
ção da produção agrícola acreana. 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.621, DE 2012 
(Do Sr. Andre Moura) 

Sugere ao Minsitro da Educação a 
Implantação Campus Universitário de En-
genharia em Estância / SE 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.622, DE 2012 
(Do Sr. Fernando Francischini) 

Sugere a Ministra do Meio Ambiente a 
adoção de providências no sentido de doar 
ou ceder ao Governo do Estado do Paraná 
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o prédio onde funcionava a representação 
regional do Ministério do Meio Ambiente, 
através do IBAMA, na cidade de Curitiba – PR 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.623, DE 2012 
(Do Sr. Roberto de Lucena) 

Sugere ao Ministro das Cidades a ime-
diata aplicação das resoluções nº 350 e 356, 
do CONTRAN 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.624, DE 2012 
(Do Sr. Oziel Oliveira) 

Sugere ao Ministro de Estado dos 
Transportes a Conclusão da obra da BR 
135 que liga o município de Barreiras – BA 
ao Estado de Minas Gerais – MG 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.625, DE 2012 
(Do Sr. Oziel Oliveira) 

Sugere ao Ministro da Saúde – MS, 
Indicação para que seja Implantado o Ser-
viço de Cardiologia na rede hospitalar do 
município de Barreiras – BA.

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.626, DE 2012 
(Do Sr. Oziel Oliveira) 

Sugere ao Ministro da Saúde – MS, 
Indicação para Implantação do Projeto EX-
PANDE – Expansão da Assistência Onco-
lógica no Brasil, com CACON – Centro de 
Alta Complexidade em Oncologia, criado 
pelo INCA – Instituto Nacional do Câncer, 
no município de Barreiras – BA 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.627, DE 2012 
(Do Sr. Oziel Oliveira) 

Sugere ao Ministro de Estado dos 
Transportes, a elaboração de projeto pre-
vendo a Duplicação da BR 242/020 trecho 
que liga o município Barreiras a Luis Edu-
ardo Magalhães 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.628, DE 2012 
(Do Sr. Carlos Souza) 

Sugere ao Minsitro da Integração Na-
cional a adoção de medidas emergenciais 

e destinação de maior volume de recursos, 
visando atender os municípios atingidos 
pelas enchentes no Estado do Amazonas 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.629, DE 2012 
(Do Sr. Weliton Prado) 

Sugere ao Ministério da Educação 
(MEC) os esforços necessários com vis-
tas à não manter a proibição ao ingresso 
das crianças com menos de 6 anos de ida-
de no ensino fundamental, simplesmente 
pelo critério cronológico, sem considerar 
a capacidade cognitiva, o nível de conhe-
cimento da criança e a aptidão para iniciar 
o ensino fundamental 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.630, DE 2012 
(Do Sr. Weliton Prado) 

Sugere ao Ministro-chefe da Secreta-
ria de Aviação Civil da Presidência da Re-
pública, por meio da Agência Nacional de 
Aviação Civil, as providências necessárias 
com vistas à autorizar voos da empresa Azul 
Linhas Aéreas Brasileiras em Uberlândia, 
no Triângulo Mineiro. 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.631, DE 2012 
(Do Sr. Miriquinho Batista) 

Sugere ao Ministro do Trabalho provi-
dências quanto ao cumprimento do dever 
de as empresas contratarem aprendizes 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.632, DE 2012 
(Do Sr. Weliton Prado) 

Sugere ao Ministério dos Transpor-
tes, por meio do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as 
providências urgentes e necessárias com 
vistas à realização das obras de roçagem 
das margens, recapeamento e manutenção 
das placas de sinalização da BR-452, no pe-
rímetro urbano de Uberlândia e no trecho 
que liga o município à Araxá-Uberaba, em 
Minas Gerais. 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 
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INDICAÇÃO Nº 2.633, DE 2012 
(Do Sr. Weliton Prado) 

Sugere ao Ministério dos Transpor-
tes, por meio do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as 
providências urgentes e necessárias com 
vistas à realização das obras de roçagem 
das margens, recapeamento e manutenção 
das placas de sinalização da BR-365, no 
perímetro urbano de Uberlândia e no tre-
cho que liga o município à Patrocínio, em 
Minas Gerais. 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.634, DE 2012 
(Do Sr. Weliton Prado) 

Sugere ao Ministério dos Transpor-
tes, por meio do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), as 
providências urgentes e necessárias com 
vistas à realização das obras de roçagem 
das margens, recapeamento e manuten-
ção das placas de sinalização da BR-050, 
no perímetro urbano de Uberlândia e no 
trecho que liga o município à Uberaba, Tri-
ângulo Mineiro. 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.635, DE 2012 
(Da Sra. Andreia Zito) 

Suge ao Minsitro da Fazenda o acrés-
cimo de situação possível de isenção de 
imposto de renda na fonte, de pessoa física 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.636, DE 2012 
(Do Sr. César Halum) 

Sugere ao Ministro de Minas e Ener-
gia que na renovação das concessões de 
geração de energia elétrica que vencerão 
a partir de 2015, as tarifas a serem defini-
das desconsiderem qualquer valor solicita-
do pela concessionária a título de taxa de 
amortização de investimentos 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.637, DE 2012 
(Do Sr. Heuler Cruvinel) 

Sugere ao Ministro dos Transportes, 
a adoção de providências no sentido de 
proceder a urgente duplicação da rodo-

via BR-452, no trecho entre as cidades de 
Itumbiara e Rio Verde, no Estado de Goiás 

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

INDICAÇÃO Nº 2.638, DE 2012 
(Do Sr. Heuler Cruvinel) 

Sugere ao Ministro dos Transportes, 
a adoção de providências no sentido de 
proceder a urgente duplicação da rodovia 
Belém-Brasília, especialmente no trecho 
que se interliga com a BR-153, entre as 
cidades de Anápolis (GO) e Talismã (TO).

(Publique-se. Encaminhe-se.) 

RECURSO Nº 118, DE 2012  
(Do Sr. Onofre Santo Agostini) 

Contra a apreciação terminativa do 
Projeto de Lei nº 4.535, de 2008, acrescenta 
o inciso XI ao artigo 6º, da Lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre 
o registro, posse e comercialização de ar-
mas de fogo e munição, sobre o Sistema 
Nacional de Armas – Sinarm, define crimes 
e dá outras providências 

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário. 
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário) 

REQUERIMENTO Nº 4.368, DE 2012  
(Do Sr. Junji Abe) 

Requer voto de pesar pelo falecimento 
do Deputado Estadual José Cândido 

(Publique-se.) 
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que participam de Bloco Parlamentar 

PR 

Líder: LINCOLN PORTELA 

 

PSB 

Líder: SANDRA ROSADO 

 

PTB 

Líder: JOVAIR ARANTES 

 

PCdoB 

Líder: LUCIANA SANTOS 

 

PPS 

Líder: RUBENS BUENO 

 

PV 

Líder: SARNEY FILHO 

 

PTdoB 

Repr.: LOURIVAL MENDES 



 

PSL 

Repr.: DR. GRILO 

 

PHS 

Repr.: JOSÉ HUMBERTO 

 

PRTB 

Repr.: AUREO 

 

PRP 

Repr.: JÂNIO NATAL 

 

PTC 

Repr.: EDIVALDO HOLANDA JUNIOR 

 

  



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO 

  

Roraima 

Berinho Bantim - PSDB 
Edio Lopes - PMDB 
Francisco Araújo - PSD 
Jhonatan de Jesus - PRB 
Luciano Castro - PR 
Paulo Cesar Quartiero - DEM 
Raul Lima - PSD 
Teresa Surita - PMDB 

Amapá 

Dalva Figueiredo - PT 
Davi Alcolumbre - DEM 
Evandro Milhomen - PCdoB 
Fátima Pelaes - PMDB 
Janete Capiberibe - PSB 
Luiz Carlos - PSDB 
Sebastião Bala Rocha - PDT 
Vinicius Gurgel - PR 

Pará 

Arnaldo Jordy - PPS 
Asdrubal Bentes - PMDB 
Beto Faro - PT 
Cláudio Puty - PT 
Dudimar Paxiuba - PSDB 
Elcione Barbalho - PMDB 
Giovanni Queiroz - PDT 
José Priante - PMDB 
Josué Bengtson - PTB 
Lira Maia - DEM 
Lúcio Vale - PR 
Miriquinho Batista - PT 
Wandenkolk Gonçalves - PSDB 
Wladimir Costa - PMDB 
Zé Geraldo - PT 
Zenaldo Coutinho - PSDB 
Zequinha Marinho - PSC 

Amazonas 

Átila Lins - PSD 
Carlos Souza - PSD 
Francisco Praciano - PT 
Henrique Oliveira - PR 
Pauderney Avelino - DEM 
Rebecca Garcia - PP 
Sabino Castelo Branco - PTB 
Silas Câmara - PSD 

Rondônia 

Carlos Magno - PP 
Marcos Rogério - PDT 
Marinha Raupp - PMDB 
Mauro Nazif - PSB 
Moreira Mendes - PSD 
Natan Donadon - PMDB 
Nilton Capixaba - PTB 
Padre Ton - PT 

Acre 

Antônia Lúcia - PSC 
Flaviano Melo - PMDB 
Gladson Cameli - PP 
Henrique Afonso - PV 
Marcio Bittar - PSDB 
Perpétua Almeida - PCdoB 
Sibá Machado - PT 
Taumaturgo Lima - PT 

Tocantins 

Ângelo Agnolin - PDT 
César Halum - PSD 
Eduardo Gomes - PSDB 
Irajá Abreu - PSD 
Júnior Coimbra - PMDB 
Laurez Moreira - PSB 
Lázaro Botelho - PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM 

Maranhão 

Alberto Filho - PMDB 
Carlos Brandão - PSDB 
Cleber Verde - PRB 
Costa Ferreira - PSC 
Davi Alves Silva Júnior - PR 
Domingos Dutra - PT 
Edivaldo Holanda Junior - PTC 
Francisco Escórcio - PMDB 
Hélio Santos - PSD 
Lourival Mendes - PTdoB 
Nice Lobão - PSD 
Pedro Novais - PMDB 
Pinto Itamaraty - PSDB 
Professor Setimo - PMDB 
Sarney Filho - PV 
Simplício Araújo - PPS 
Waldir Maranhão - PP 
Zé Vieira - PR 

Ceará 

André Figueiredo - PDT 
Aníbal Gomes - PMDB 
Antonio Balhmann - PSB 
Ariosto Holanda - PSB 
Arnon Bezerra - PTB 



Artur Bruno - PT 
Chico Lopes - PCdoB 
Danilo Forte - PMDB 
Domingos Neto - PSB 
Edson Silva - PSB 
Eudes Xavier - PT 
Genecias Noronha - PMDB 
Gorete Pereira - PR 
João Ananias - PCdoB 
José Airton - PT 
José Guimarães - PT 
José Linhares - PP 
Manoel Salviano - PSD 
Mário Feitoza - PMDB 
Mauro Benevides - PMDB 
Raimundo Gomes de Matos - PSDB 
Vicente Arruda - PR 

Piauí 

Assis Carvalho - PT 
Hugo Napoleão - PSD 
Iracema Portella - PP 
Jesus Rodrigues - PT 
Júlio Cesar - PSD 
Marcelo Castro - PMDB 
Marllos Sampaio - PMDB 
Nazareno Fonteles - PT 
Osmar Júnior - PCdoB 
Paes Landim - PTB 

Rio Grande do Norte 

Fábio Faria - PSD 
Fátima Bezerra - PT 
Felipe Maia - DEM 
Henrique Eduardo Alves - PMDB 
João Maia - PR 
Paulo Wagner - PV 
Rogério Marinho - PSDB 
Sandra Rosado - PSB 

Paraíba 

Armando Abílio - PTB 
Benjamin Maranhão - PMDB 
Damião Feliciano - PDT 
Efraim Filho - DEM 
Hugo Motta - PMDB 
Leonardo Gadelha - PSC 
Luiz Couto - PT 
Manoel Junior - PMDB 
Romero Rodrigues - PSDB 
Ruy Carneiro - PSDB 
Wellington Roberto - PR 
Wilson Filho - PMDB 

Pernambuco 

Anderson Ferreira - PR 
Augusto Coutinho - DEM 
Bruno Araújo - PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca - PSC 
Eduardo da Fonte - PP 
Fernando Coelho Filho - PSB 
Fernando Ferro - PT 
Gonzaga Patriota - PSB 
Inocêncio Oliveira - PR 
João Paulo Lima - PT 
Jorge Corte Real - PTB 
José Augusto Maia - PTB 
José Chaves - PTB 
Luciana Santos - PCdoB 
Mendonça Filho - DEM 
Pastor Eurico - PSB 
Paulo Rubem Santiago - PDT 
Pedro Eugênio - PT 
Raul Henry - PMDB 
Roberto Teixeira - PP 
Sergio Guerra - PSDB 
Severino Ninho - PSB 
Silvio Costa - PTB 
Vilalba - PRB 
Wolney Queiroz - PDT 

Alagoas 

Arthur Lira - PP 
Celia Rocha - PTB 
Givaldo Carimbão - PSB 
João Lyra - PSD 
Joaquim Beltrão - PMDB 
Maurício Quintella Lessa - PR 
Renan Filho - PMDB 
Rosinha da Adefal - PTdoB 
Rui Palmeira - PSDB 

Sergipe 

Almeida Lima - PPS 
Andre Moura - PSC 
Heleno Silva - PRB 
Laercio Oliveira - PR 
Márcio Macêdo - PT 
Mendonça Prado - DEM 
Rogério Carvalho - PT 
Valadares Filho - PSB 

Bahia 

Acelino Popó - PRB 
Alice Portugal - PCdoB 
Amauri Teixeira - PT 
Antonio Brito - PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM 
Antonio Imbassahy - PSDB 
Arthur Oliveira Maia - PMDB 
Claudio Cajado - DEM 
Daniel Almeida - PCdoB 



Edson Pimenta - PSD 
Emiliano José - PT 
Erivelton Santana - PSC 
Fábio Souto - DEM 
Félix Mendonça Júnior - PDT 
Fernando Torres - PSD 
Geraldo Simões - PT 
Jânio Natal - PRP 
João Carlos Bacelar - PR 
José Carlos Araújo - PSD 
José Nunes - PSD 
José Rocha - PR 
Joseph Bandeira - PT 
Josias Gomes - PT 
Jutahy Junior - PSDB 
Lucio Vieira Lima - PMDB 
Luiz Alberto - PT 
Luiz Argôlo - PP 
Márcio Marinho - PRB 
Marcos Medrado - PDT 
Mário Negromonte - PP 
Maurício Trindade - PR 
Nelson Pellegrino - PT 
Oziel Oliveira - PDT 
Paulo Magalhães - PSD 
Roberto Britto - PP 
Sérgio Barradas Carneiro - PT 
Sérgio Brito - PSD 
Valmir Assunção - PT 
Waldenor Pereira - PT 

Minas Gerais 

Ademir Camilo - PSD 
Aelton Freitas - PR 
Antônio Andrade - PMDB 
Antônio Roberto - PV 
Aracely de Paula - PR 
Bernardo Santana de Vasconcellos - PR 
Bonifácio de Andrada - PSDB 
Carlaile Pedrosa - PSDB 
Diego Andrade - PSD 
Dimas Fabiano - PP 
Domingos Sávio - PSDB 
Dr. Grilo - PSL 
Eduardo Azeredo - PSDB 
Eduardo Barbosa - PSDB 
Eros Biondini - PTB 
Fábio Ramalho - PV 
Gabriel Guimarães - PT 
George Hilton - PRB 
Geraldo Thadeu - PSD 
Gilmar Machado - PT 
Jaime Martins - PR 
Jairo Ataíde - DEM 
Jô Moraes - PCdoB 
João Bittar - DEM 
João Magalhães - PMDB 
José Humberto - PHS 
Júlio Delgado - PSB 
Lael Varella - DEM 

Leonardo Monteiro - PT 
Leonardo Quintão - PMDB 
Lincoln Portela - PR 
Luis Tibé - PTdoB 
Luiz Fernando Faria - PP 
Márcio Reinaldo Moreira - PP 
Marcos Montes - PSD 
Marcus Pestana - PSDB 
Mário de Oliveira - PSC 
Mauro Lopes - PMDB 
Miguel Corrêa - PT 
Newton Cardoso - PMDB 
Odair Cunha - PT 
Padre João - PT 
Paulo Abi-ackel - PSDB 
Paulo Piau - PMDB 
Reginaldo Lopes - PT 
Renzo Braz - PP 
Rodrigo de Castro - PSDB 
Saraiva Felipe - PMDB 
Toninho Pinheiro - PP 
Vitor Penido - DEM 
Walter Tosta - PSD 
Weliton Prado - PT 
Zé Silva - PDT 

Espírito Santo 

Audifax - PSB 
Cesar Colnago - PSDB 
Dr. Jorge Silva - PDT 
Iriny Lopes - PT 
Lauriete - PSC 
Lelo Coimbra - PMDB 
Manato - PDT 
Paulo Foletto - PSB 
Rose de Freitas - PMDB 
Sueli Vidigal - PDT 

Rio de Janeiro 

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



Eduardo Cunha - PMDB 
Felipe Bornier - PSD 
Fernando Jordão - PMDB 
Filipe Pereira - PSC 
Francisco Floriano - PR 
Glauber Braga - PSB 
Hugo Leal - PSC 
Jair Bolsonaro - PP 
Jandira Feghali - PCdoB 
Jean Wyllys - PSOL 
Leonardo Picciani - PMDB 
Liliam Sá - PSD 
Luiz Sérgio - PT 
Marcelo Matos - PDT 
Miro Teixeira - PDT 
Neilton Mulim - PR 
Nelson Bornier - PMDB 
Otavio Leite - PSDB 
Paulo Feijó - PR 
Rodrigo Maia - DEM 
Romário - PSB 
Simão Sessim - PP 
Stepan Nercessian - PPS 
Vitor Paulo - PRB 
Walney Rocha - PTB 
Washington Reis - PMDB 
Zoinho - PR 

São Paulo 

Abelardo Camarinha - PSB 
Alberto Mourão - PSDB 
Alexandre Leite - DEM 
Aline Corrêa - PP 
Antonio Bulhões - PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB 
Arlindo Chinaglia - PT 
Arnaldo Faria de Sá - PTB 
Arnaldo Jardim - PPS 
Beto Mansur - PP 
Bruna Furlan - PSDB 
Cândido Vaccarezza - PT 
Carlinhos Almeida - PT 
Carlos Sampaio - PSDB 
Carlos Zarattini - PT 
Delegado Protógenes - PCdoB 
Devanir Ribeiro - PT 
Dimas Ramalho - PPS 
Dr. Ubiali - PSB 
Duarte Nogueira - PSDB 
Edinho Araújo - PMDB 
Eleuses Paiva - PSD 
Eli Correa Filho - DEM 
Emanuel Fernandes - PSDB 
Gabriel Chalita - PMDB 
Guilherme Campos - PSD 
Guilherme Mussi - PSD 
Ivan Valente - PSOL 
Janete Rocha Pietá - PT 
Jefferson Campos - PSD 
Jilmar Tatto - PT 

João Dado - PDT 
João Paulo Cunha - PT 
Jonas Donizette - PSB 
Jorge Tadeu Mudalen - DEM 
José de Filippi - PT 
José Mentor - PT 
Junji Abe - PSD 
Keiko Ota - PSB 
Luiz Fernando Machado - PSDB 
Luiza Erundina - PSB 
Mara Gabrilli - PSDB 
Marcelo Aguiar - PSD 
Milton Monti - PR 
Missionário José Olimpio - PP 
Nelson Marquezelli - PTB 
Newton Lima - PT 
Otoniel Lima - PRB 
Pastor Marco Feliciano - PSC 
Paulo Freire - PR 
Paulo Maluf - PP 
Paulo Pereira da Silva - PDT 
Paulo Teixeira - PT 
Penna - PV 
Ricardo Berzoini - PT 
Ricardo Izar - PSD 
Ricardo Tripoli - PSDB 
Roberto de Lucena - PV 
Roberto Freire - PPS 
Roberto Santiago - PSD 
Salvador Zimbaldi - PDT 
Tiririca - PR 
Valdemar Costa Neto - PR 
Vanderlei Macris - PSDB 
Vanderlei Siraque - PT 
Vaz de Lima - PSDB 
Vicente Candido - PT 
Vicentinho - PT 
Walter Feldman - PSDB 
William Dib - PSDB 

Mato Grosso 

Cabo Juliano Rabelo - PSB 
Carlos Bezerra - PMDB 
Eliene Lima - PSD 
Homero Pereira - PSD 
Júlio Campos - DEM 
Nilson Leitão - PSDB 
Pedro Henry - PP 
Wellington Fagundes - PR 

Distrito Federal 

Augusto Carvalho - PPS 
Erika Kokay - PT 
Izalci - PR 
Jaqueline Roriz - PMN 
Luiz Pitiman - PMDB 
Policarpo - PT 



Reguffe - PDT 
Ronaldo Fonseca - PR 

Goiás 

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

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

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 - PSDB 
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 
Bohn Gass - PT 
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD 
Darcísio Perondi - PMDB 
Eliseu Padilha - PMDB 
Enio Bacci - PDT 
Fernando Marroni - PT 
Giovani Cherini - PDT 
Henrique Fontana - PT 
Jerônimo Goergen - PP 
José Otávio Germano - PP 
Jose Stédile - PSB 
Luis Carlos Heinze - PP 
Luiz Noé - PSB 
Manuela D'ávila - PCdoB 
Marco Maia - PT 
Marcon - PT 
Nelson Marchezan Junior - PSDB 
Onyx Lorenzoni - DEM 
Osmar Terra - PMDB 
Paulo Pimenta - PT 
Pepe Vargas - PT 
Renato Molling - PP 
Ronaldo Nogueira - PTB 
Ronaldo Zulke - PT 
Sérgio Moraes - PTB 
Vieira da Cunha - PDT 
Vilson Covatti - PP 

  



COMISSÕES PERMANENTES 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

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

Titulares Suplentes

PT  

7 vagas 7 vagas

PMDB  

Alberto Filho vaga do PMN Alceu Moreira

André Zacharow vaga do PR Antônio Andrade

Celso Maldaner Edio Lopes

Leandro Vilela Elcione Barbalho

Natan Donadon Lelo Coimbra

Odílio Balbinotti Lucio Vieira Lima

Pedro Chaves 

Valdir Colatto 

PSDB  

Nilson Leitão vaga do PR Alfredo Kaefer vaga do PDT

5 vagas 5 vagas

PP  

Nelson Meurer vaga do PCdoB 3 vagas

3 vagas 

DEM  

Jairo Ataíde Luiz Carlos Setim

Paulo Cesar Quartiero Onyx Lorenzoni

Vitor Penido Ronaldo Caiado

PR  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Aelton Freitas

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Maurício Trindade

1 vaga 1 vaga

PSB  

3 vagas 3 vagas

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) 2 vagas

1 vaga 

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha

Sérgio Moraes Nelson Marquezelli

PSC  

Nelson Padovani Mário de Oliveira

PCdoB  

(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PRB  

Heleno Silva Márcio Marinho

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Jaqueline Roriz

 
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha 
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34 
Telefones: 3216-6403/6404/6406 
FAX: 3216-6415 

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

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

Titulares Suplentes

PT  

3 vagas 3 vagas



PMDB  

Elcione Barbalho Alberto Filho

Wilson Filho Edio Lopes

1 vaga Hugo Motta

PSDB  

2 vagas Marcio Bittar vaga do PR

 
2 vagas

PP  

2 vagas 2 vagas

DEM  

2 vagas Lira Maia

 
Paulo Cesar Quartiero

PR  

2 vagas Lúcio Vale

 
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSB  

1 vaga Glauber Braga vaga do PTB

 
1 vaga

PDT  

1 vaga Giovanni Queiroz

Bloco PV, PPS  

Henrique Afonso Arnaldo Jordy

PTB  

Armando Abílio (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSC  

Antônia Lúcia Zequinha Marinho

PCdoB  

1 vaga 1 vaga

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

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 

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

Titulares Suplentes

PT  

7 vagas 7 vagas

PMDB  

Hermes Parcianello Marçal Filho

Manoel Junior Saraiva Felipe

Marcelo Castro 4 vagas

Rogério Peninha Mendonça 

Wladimir Costa 

1 vaga 

PSDB  

Romero Rodrigues vaga do PTB Paulo Abi-ackel vaga do PTdoB

4 vagas 4 vagas

PP  

3 vagas 3 vagas

DEM  

Júlio Campos Augusto Coutinho

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Claudio Cajado

1 vaga Eli Correa Filho

PR  

Anderson Ferreira Izalci

Dr. Adilson Soares José Rocha

Francisco Floriano Milton Monti

PSB  

Abelardo Camarinha vaga do PMN 3 vagas

Pastor Eurico vaga do DEM 

3 vagas 



PDT  

Miro Teixeira Oziel Oliveira

Salvador Zimbaldi 1 vaga

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Simplício Araújo

Sandro Alex Stepan Nercessian

PTB  

Ronaldo Nogueira Josué Bengtson

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sabino Castelo Branco

PSC  

Ratinho Junior Takayama

PCdoB  

Luciana Santos 1 vaga

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)

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

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

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

Titulares Suplentes

PT  

11 vagas 11 vagas

PMDB  

Alceu Moreira Benjamin Maranhão

Arthur Oliveira Maia Francisco Escórcio

Carlos Bezerra vaga do PSC João Magalhães

Danilo Forte Júnior Coimbra

Eduardo Cunha Mauro Lopes

Eliseu Padilha Odílio Balbinotti

Fabio Trad Renan Filho

Leonardo Picciani Sandro Mabel

Luiz Pitiman vaga do Bloco PV, PPS Wilson Filho

Marçal Filho vaga do PMN 

Mauro Benevides 

Osmar Serraglio 

PSDB  

João Campos vaga do PTB 6 vagas

6 vagas 

PP  

5 vagas 5 vagas

DEM  

Felipe Maia Alexandre Leite

Mendonça Filho Antonio Carlos Magalhães Neto

Mendonça Prado Efraim Filho

Onyx Lorenzoni Eli Correa Filho

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Pauderney Avelino

PR  

Anthony Garotinho Bernardo Santana de Vasconcellos

Henrique Oliveira Jaime Martins

Maurício Quintella Lessa Laercio Oliveira

Ronaldo Fonseca Vinicius Gurgel

Vicente Arruda (Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

4 vagas 4 vagas

PDT  



Félix Mendonça Júnior João Dado

Marcos Medrado Marcos Rogério

Vieira da Cunha Wolney Queiroz

Bloco PV, PPS  

Fábio Ramalho Rosane Ferreira

Roberto Freire Sandro Alex

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Sarney Filho

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Sérgio Moraes

Paes Landim 2 vagas

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSC  

Andre Moura vaga do DEM Edmar Arruda

Pastor Marco Feliciano  Hugo Leal

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PCdoB  

Delegado Protógenes Daniel Almeida

Evandro Milhomen 1 vaga

PRB  

Antonio Bulhões Otoniel Lima

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Carlos Alberto

PTdoB  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) Lourival Mendes

 
Luis Tibé vaga do PR

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

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

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

Titulares Suplentes

PT  

4 vagas 4 vagas

PMDB  

(Dep. do PMN ocupa a vaga) Edinho Araújo

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Wladimir Costa

1 vaga 1 vaga

PSDB  

2 vagas 2 vagas

PP  

2 vagas 2 vagas

DEM  

Eli Correa Filho Augusto Coutinho

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Felipe Maia

PR  

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Maurício Quintella Lessa

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Wellington Roberto

PSB  

1 vaga 1 vaga

PDT  

Reguffe Marcelo Matos

Wolney Queiroz vaga do PMDB 

Bloco PV, PPS  

Almeida Lima Dimas Ramalho

PTB  

Eros Biondini vaga do PR Silvio Costa

José Chaves 

PSC  

Filipe Pereira Deley

Lauriete vaga do DEM 

PCdoB  



Chico Lopes 1 vaga

 
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152 
Telefones: 3216-6920 A 6922 
FAX: 3216-6925 

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

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

Titulares Suplentes

PT  

3 vagas 3 vagas

PMDB  

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) Edson Ezequiel

2 vagas Mário Feitoza

 
Osmar Terra

PSDB  

2 vagas 2 vagas

PP  

Renato Molling vaga do PDT Simão Sessim vaga do PHS

1 vaga Vilson Covatti vaga do PTB

 
1 vaga

DEM  

1 vaga Mandetta

PR  

João Maia Wellington Fagundes

Vinicius Gurgel vaga do PHS 

PSB  

2 vagas 2 vagas

PDT  

(Dep. do PP ocupa a vaga) Damião Feliciano

Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga

PTB  

José Augusto Maia (Dep. do PP ocupa a vaga)

PSC  

1 vaga Carlos Eduardo Cadoca

PHS  

(Dep. do PR ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

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

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

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

Titulares Suplentes

PT  

3 vagas 3 vagas

PMDB  

Flaviano Melo Adrian

Genecias Noronha Paulo Piau

Mauro Mariani 1 vaga

PSDB  

2 vagas 2 vagas

PP  

João Pizzolatti vaga do PRP 1 vaga

1 vaga 

DEM  

1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PR  

1 vaga João Carlos Bacelar



PSB  

Leopoldo Meyer vaga do PDT Valadares Filho vaga do DEM

1 vaga 1 vaga

PDT  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira Arnaldo Jardim

PTB  

Nelson Marquezelli Jorge Corte Real

PRTB  

1 vaga 1 vaga

PRP  

(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PSL  

1 vaga 1 vaga

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

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

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

Titulares Suplentes

PT  

3 vagas 3 vagas

PMDB  

3 vagas Teresa Surita

 
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

 
1 vaga

PSDB  

2 vagas 2 vagas

PP  

1 vaga 1 vaga

DEM  

1 vaga 1 vaga

PR  

1 vaga Ronaldo Fonseca

PSB  

1 vaga Janete Capiberibe vaga do PMDB

 
Luiza Erundina vaga do PDT

 
1 vaga

PDT  

Brizola Neto (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Roberto de Lucena

PTB  

1 vaga 1 vaga

PSOL  

Jean Wyllys Chico Alencar

PRP  

1 vaga (Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

PTC  

1 vaga 1 vaga

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

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

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

Titulares Suplentes

PT  



Reginaldo Lopes vaga do PMDB 5 vagas

5 vagas 

PMDB  

Gabriel Chalita Eliseu Padilha

Joaquim Beltrão Geraldo Resende

Lelo Coimbra Mauro Benevides

Professor Setimo Osmar Serraglio

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

(Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSDB  

3 vagas 3 vagas

PP  

3 vagas 3 vagas

DEM  

Luiz Carlos Setim João Bittar

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  Onyx Lorenzoni

1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PR  

Izalci Anderson Ferreira

Paulo Freire Maurício Quintella Lessa

Tiririca (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSB  

2 vagas Audifax vaga do PTB

 
Dr. Ubiali vaga do DEM

 
Keiko Ota vaga do PSC

 
2 vagas

PDT  

Paulo Rubem Santiago Dr. Jorge Silva

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 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  

1 vaga Acelino Popó

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

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

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

Titulares Suplentes

PT  

6 vagas 6 vagas

PMDB  

Antônio Andrade Celso Maldaner

João Magalhães vaga do Bloco PV, PPS Eduardo Cunha

José Priante Hugo Motta

Júnior Coimbra vaga do Bloco PV, PPS Luiz Pitiman

Lucio Vieira Lima (Dep. do PSC ocupa a vaga)

Mário Feitoza 

Pedro Novais 

PSDB  

3 vagas 3 vagas



PP  

3 vagas 3 vagas

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) 1 vaga

PSB  

2 vagas 2 vagas

PDT  

João Dado André Figueiredo

Manato 1 vaga

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Arnaldo Jardim

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Carmen Zanotto

PTB  

1 vaga 1 vaga

PSC  

Edmar Arruda Andre Moura vaga do PMDB

 
Leonardo Gadelha

PCdoB  

Osmar Júnior 1 vaga

PRB  

Otoniel Lima Cleber Verde

 
Secretário(a): Marcelle R. Campello Cavalcanti 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136 
Telefones: 3216-6654/6655/6652 
FAX: 3216-6660 

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

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

Titulares Suplentes

PT  

3 vagas 3 vagas

PMDB  

Aníbal Gomes Eduardo Cunha

Edio Lopes Marcelo Castro

Giroto 1 vaga

Hugo Motta vaga do Bloco PV, PPS 

PSDB  

2 vagas 2 vagas

PP  

2 vagas 2 vagas

DEM  

Antonio Carlos Magalhães Neto Mendonça Filho

Ronaldo Caiado Pauderney Avelino vaga do PDT

 
Rodrigo Maia

PR  

Paulo Feijó Anthony Garotinho

Wellington Roberto Davi Alves Silva Júnior

PSB  

1 vaga 1 vaga

PDT  

Marcelo Matos (Dep. do DEM ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Roberto Freire

PTB  

Nilton Capixaba (Dep. do PTC ocupa a vaga)

PSC  

Zequinha Marinho Filipe Pereira



PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga

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

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

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

Titulares Suplentes

PT  

3 vagas 3 vagas

PMDB  

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 3 vagas

2 vagas 

PSDB  

2 vagas 2 vagas

PP  

2 vagas 2 vagas

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

1 vaga 1 vaga

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  

1 vaga 1 vaga

PSC  

1 vaga 1 vaga

PCdoB  

1 vaga 1 vaga

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

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

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

Titulares Suplentes

PT  

3 vagas 3 vagas

PMDB  

João Arruda Leandro Vilela

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

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

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 1 vaga

PSDB  

2 vagas 2 vagas

PP  

1 vaga 1 vaga

DEM  

1 vaga Lira Maia

PR  

1 vaga (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSB  

1 vaga 1 vaga



PDT  

Giovani Cherini Miro Teixeira

 
Oziel Oliveira vaga do PR

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto vaga do PMDB Alfredo Sirkis vaga do PMDB

Augusto Carvalho vaga do PSOL Arnaldo Jardim

Penna vaga do PMDB Arnaldo Jordy vaga do PTB

Sarney Filho 

PTB  

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

PSC  

Mário de Oliveira Lauriete

PSOL  

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 1 vaga

PRTB  

1 vaga 1 vaga

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

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

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

Titulares Suplentes

PT  

Vander Loubet vaga do PSC 5 vagas

5 vagas 

PMDB  

Adrian Alexandre Santos

Fernando Jordão Arthur Oliveira Maia

Ronaldo Benedet Fátima Pelaes

(Dep. do PP ocupa a vaga) Leandro Vilela

(Dep. do PP ocupa a vaga) Professor Setimo

PSDB  

3 vagas 3 vagas

PP  

Gladson Cameli vaga do PMDB 3 vagas

José Otávio Germano vaga do PMDB 

Luiz Fernando Faria vaga do PRB 

3 vagas 

DEM  

Davi Alcolumbre Abelardo Lupion

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Júlio Campos

1 vaga Vitor Penido

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Paulo Feijó

Davi Alves Silva Júnior Zoinho

PSB  

2 vagas 2 vagas

PDT  

Ângelo Agnolin Félix Mendonça Júnior

Marcos Rogério vaga do DEM 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy

Dr. Aluizio Paulo Wagner

PTB  

1 vaga Ronaldo Nogueira

PSC  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Nelson Padovani

PCdoB  

1 vaga Osmar Júnior



PRB  

(Dep. do PP ocupa a vaga) George Hilton

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

Titulares Suplentes

PT  

6 vagas 6 vagas

PMDB  

Íris de Araújo Manoel Junior

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

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pedro Novais

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Raul Henry

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame vaga do 

PMDB 3 vagas

3 vagas 

PP  

3 vagas 3 vagas

DEM  

Claudio Cajado Fábio Souto

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 1 vaga

PR  

Aracely de Paula José Rocha

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Vicente Arruda

PSB  

2 vagas 2 vagas

PDT  

Damião Feliciano Sebastião Bala Rocha

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

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis vaga do PMDB Augusto Carvalho

Dimas Ramalho vaga do PDT 

Roberto de Lucena 

PTB  

Arnon Bezerra Antonio Brito

 
Paes Landim vaga do PTdoB

PSC  

Leonardo Gadelha Erivelton Santana

Takayama vaga do PMDB 

PCdoB  

Manuela D'ávila vaga do DEM João Ananias

Perpétua Almeida 

PMN  

Jaqueline Roriz 1 vaga

PTdoB  

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

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS 

SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO 
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE 

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA 
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993 

Presidente: 
1º Vice-Presidente: 



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

Titulares Suplentes

PMDB  

Fabio Trad 

PSDB  

Nelson Marchezan Junior 

PDT  

Félix Mendonça Júnior 

 
Secretário(a): EUGÊNIA Kimie Suda Camacho Pestana 
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso 
Telefones: (61) 3216-5631 
FAX: (61) 3216-5605 

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

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

Titulares Suplentes

PT  

3 vagas 3 vagas

PMDB  

Marllos Sampaio vaga do PSC Edio Lopes

Paulo Piau Fabio Trad

(Dep. do PMN ocupa a vaga) Mauro Lopes

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSDB  

2 vagas 2 vagas

PP  

2 vagas 2 vagas

DEM  

Efraim Filho Abelardo Lupion

Mendonça Prado vaga do PCdoB Onyx Lorenzoni vaga do PDT

PR  

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) Lincoln Portela

PSB  

Givaldo Carimbão vaga do PMDB Pastor Eurico vaga do Bloco PV, PPS

1 vaga 1 vaga

PDT  

Enio Bacci (Dep. do DEM ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PTB  

José Augusto Maia Arnaldo Faria de Sá

PSC  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Antônia Lúcia

PCdoB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Delegado Protógenes

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

 
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

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

Titulares Suplentes

PT  

6 vagas 6 vagas

PMDB  

Darcísio Perondi André Zacharow

Geraldo Resende Danilo Forte

Osmar Terra Elcione Barbalho

Saraiva Felipe Íris de Araújo

Teresa Surita (Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 



vaga)

PSDB  

3 vagas 3 vagas

PP  

3 vagas 3 vagas

DEM  

Fábio Souto Luiz Carlos Setim

Lael Varella Ronaldo Caiado

Mandetta (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PR  

Maurício Trindade Gorete Pereira

Neilton Mulim (Dep. do PHS ocupa a vaga)

(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) 1 vaga

PSB  

2 vagas 2 vagas

PDT  

Dr. Jorge Silva Manato

Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Dr. Aluizio

Simplício Araújo Roberto de Lucena

 
Rosane Ferreira vaga do PMDB

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá

 
Walney Rocha vaga do DEM

PSC  

(Dep. do PCdoB ocupa a 
vaga) Pastor Marco Feliciano

PCdoB  

João Ananias vaga do PSC Jô Moraes

1 vaga 

PRB  

Jhonatan de Jesus Vitor Paulo

 
Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos 
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145 
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786 
FAX: 3216-6790 

 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇO PÚBLICO 

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

Titulares Suplentes

PT  

4 vagas 4 vagas

PMDB  

Fátima Pelaes Darcísio Perondi

Sandro Mabel Leonardo Quintão

(Dep. do PR ocupa a vaga) Wladimir Costa

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

PSDB  

3 vagas 3 vagas

PP  

2 vagas 2 vagas

DEM  

Augusto Coutinho Efraim Filho

João Bittar 1 vaga

PR  

Gorete Pereira vaga do PMDB Henrique Oliveira

Laercio Oliveira (Dep. do PSL ocupa a vaga)

Luciano Castro 

PSB  

2 vagas 2 vagas



PDT  

Paulo Pereira da Silva André Figueiredo

Sebastião Bala Rocha vaga do PMDB 

Bloco PV, PPS  

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

PTB  

Jorge Corte Real vaga do Bloco PV, PPS Alex Canziani vaga do Bloco PV, PPS

Sabino Castelo Branco Jovair Arantes

PSC  

Erivelton Santana Costa Ferreira

PCdoB  

Assis Melo Daniel Almeida vaga do PMDB

 
1 vaga

PRB  

Márcio Marinho Vilalba

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

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

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

Titulares Suplentes

PT  

3 vagas 3 vagas

PMDB  

Edinho Bez João Arruda

Francisco Escórcio Joaquim Beltrão

Renan Filho Marllos Sampaio

PSDB  

2 vagas Andreia Zito vaga do Bloco PV, PPS

 
2 vagas

PP  

2 vagas 2 vagas

DEM  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Fábio Souto

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Professora Dorinha Seabra Rezende 

PR  

José Rocha Neilton Mulim

PSB  

Romário vaga do DEM 1 vaga

Valadares Filho vaga do DEM 

1 vaga 

PDT  

André Figueiredo Flávia Morais

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB  

Magda Mofatto Arnon Bezerra

PSC  

Deley Ratinho Junior

PCdoB  

Jô Moraes Assis Melo

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

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

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

Titulares Suplentes

PT  



5 vagas 5 vagas

PMDB  

Edinho Araújo vaga do Bloco PV, PPS Edinho Bez

Edson Ezequiel vaga do PDT Flaviano Melo

Leonardo Quintão vaga do PCdoB Giroto

Mauro Lopes Mauro Mariani

Newton Cardoso Ronaldo Benedet vaga do PSC

Washington Reis 

(Dep. do PR ocupa a vaga) 

PSDB  

3 vagas 3 vagas

PP  

3 vagas 3 vagas

DEM  

3 vagas Júlio Campos

 
Lael Varella

 
Vitor Penido

PR  

Jaime Martins Francisco Floriano

Lúcio Vale vaga do PTB Paulo Freire

Milton Monti 

Wellington Fagundes vaga do PSOL 

Zoinho vaga do PMDB 

PSB  

2 vagas 2 vagas

PDT  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Zé Silva

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Fábio Ramalho

PTB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) José Chaves

PSC  

Hugo Leal (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdoB  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PTdoB  

Lourival Mendes 1 vaga

PSOL  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga

PHS  

(Dep. do PRP ocupa a vaga) 1 vaga

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

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS E 
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO AO PROJETO 

DE LEI Nº 4378, DE 1998, DO SR. MILTON MENDES, QUE 
"REGULA AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A 

AGROINDÚSTRIA E O PRODUTOR RURAL INTEGRADO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

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

Titulares Suplentes

PT  

Assis do Couto Jesus Rodrigues

Bohn Gass Marcon

Gabriel Guimarães Rogério Carvalho

Pedro Uczai 1 vaga

PMDB  

Alceu Moreira 4 vagas

Antônio Andrade 

Leandro Vilela 



Valdir Colatto vaga do DEM 

1 vaga 

PSDB  

Reinaldo Azambuja Alfredo Kaefer

Wandenkolk Gonçalves Domingos Sávio

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Luiz Nishimori

PP  

Luis Carlos Heinze Dilceu Sperafico

Roberto Balestra Jerônimo Goergen

DEM  

Abelardo Lupion 2 vagas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSB  

Domingos Neto Dr. Ubiali

Laurez Moreira Luiz Noé

PDT  

Zé Silva Giovani Cherini

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha

PSC  

Costa Ferreira Nelson Padovani

PCdoB  

1 vaga 1 vaga

PRB  

1 vaga 1 vaga

PSL  

1 vaga 1 vaga

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

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA EFETUAR ESTUDO SOBRE AS 
CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMO ABUSIVO DE 

ÁLCOOL ENTRE CIDADÃOS BRASILEIROS E, 
ESPECIALMENTE, AS RAZÕES QUE DETERMINAM O 

AUMENTO EXPONENCIAL DO CONSUMO DESSA 
SUBSTÂNCIA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. 

Presidente: Geraldo Resende (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Jesus Rodrigues (PT) 
2º Vice-Presidente: Mandetta (DEM) 
3º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP) 
Relator: Vanderlei Macris (PSDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Jesus Rodrigues Domingos Dutra

Paulo Pimenta Emiliano José

Reginaldo Lopes Henrique Fontana

1 vaga 1 vaga

PMDB  

Geraldo Resende Alberto Filho

Leandro Vilela Darcísio Perondi

Marllos Sampaio (Dep. do PSC ocupa a vaga)

Nilda Gondim (Licenciado) 1 vaga

PSDB  

Fernando Francischini Bruno Araújo

Vanderlei Macris João Campos

Vaz de Lima 1 vaga

PP  

Aline Corrêa Afonso Hamm

Toninho Pinheiro José Linhares

DEM  

Mandetta Efraim Filho



Professora Dorinha Seabra Rezende 1 vaga

PR  

Paulo Freire Jaime Martins vaga do PDT

Ronaldo Fonseca Vinicius Gurgel vaga do PRTB

 
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

 
1 vaga

PSB  

Givaldo Carimbão Dr. Ubiali

Pastor Eurico Keiko Ota

PDT  

Sueli Vidigal (Dep. do PR ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS  

Dr. Aluizio Carmen Zanotto

PTB  

José Augusto Maia 1 vaga

PSC  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Erivelton Santana vaga do PMDB

 
Pastor Marco Feliciano 

PCdoB  

João Ananias Chico Lopes

PRTB  

Aureo (Dep. do PR ocupa a vaga)

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

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

8878/1994, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
ANISTIA"; LEI Nº 10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A 

DIRIGENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E 
TRABALHADORES PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM 

MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE 
"ANISTIA OS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO 
DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº 
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

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

Titulares Suplentes

PT  

Carlinhos Almeida Devanir Ribeiro

Luiz Alberto Edson Santos

Luiz Couto Erika Kokay

Policarpo Fátima Bezerra

PMDB  

Fátima Pelaes Edinho Bez

Marinha Raupp Mauro Benevides

Marllos Sampaio 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  

Andreia Zito 3 vagas

Otavio Leite 

Vanderlei Macris 

PP  

Sandes Júnior Márcio Reinaldo Moreira

Vilson Covatti Roberto Teixeira

DEM  

Alexandre Leite 2 vagas

Mendonça Prado 

PR  

Gorete Pereira 2 vagas

Zoinho 

PSB  

Mauro Nazif 2 vagas

Sandra Rosado 

PDT  



Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga

PSC  

Filipe Pereira 1 vaga

PCdoB  

Chico Lopes Daniel Almeida

PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

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

 
COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DE IMPLEMENTAR 

TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM 

BRASILEIRO 

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

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon 

Reginaldo Lopes 

PMDB  

Gabriel Chalita 

Hugo Motta 

PSDB  

Luiz Fernando Machado 

PSB  

Domingos Neto 

DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  

PCdoB  

Manuela D'ávila 

PSOL  

Jean Wyllys 

 
Secretário(a): Érika 
Local: CEFOR 
Telefones: Ramal 67620 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 

1995, DO SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO, QUE 
"MODIFICA O ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO MESMO ARTIGO", 

CRIANDO O SISTEMA DISTRITAL MISTO 

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

Titulares Suplentes

PT  

Erika Kokay Bohn Gass

Henrique Fontana Fernando Ferro

João Paulo Lima Luci Choinacki

José Guimarães Luiz Alberto

Ricardo Berzoini Sibá Machado

Rubens Otoni Taumaturgo Lima

Waldenor Pereira Vicente Candido

PMDB  

Alceu Moreira Danilo Forte

Edinho Araújo Eduardo Cunha

Mauro Benevides Íris de Araújo

Newton Cardoso Marcelo Castro

Professor Setimo Raul Henry



(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
vaga) 1 vaga

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer

Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada

Marcus Pestana Marcio Bittar

William Dib Romero Rodrigues

PP  

Esperidião Amin Jerônimo Goergen

José Otávio Germano Márcio Reinaldo Moreira

Paulo Maluf Roberto Balestra

Simão Sessim 1 vaga

DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia

Efraim Filho Mandetta

Pauderney Avelino Mendonça Filho

Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni

PR  

Jaime Martins Maurício Quintella Lessa

Luciano Castro (Dep. do PSD ocupa a
vaga)

Vicente Arruda 1 vaga

PSB  

Cabo Juliano Rabelo Pastor Eurico

Luiza Erundina Valadares Filho

Ribamar Alves (Licenciado) (Dep. do PSD ocupa a
vaga)

PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior

Reguffe Sueli Vidigal

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Roberto Freire

Almeida Lima vaga do PMDB Rosane Ferreira

Sandro Alex 

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá

Walney Rocha Paes Landim

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda

PCdoB  

Daniel Almeida Delegado Protógenes

PRB  

George Hilton Vitor Paulo

PTdoB  

Lourival Mendes 1 vaga

 
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A 
Telefones: (61) 3216-6214 
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: 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes

PT  

Gilmar Machado Dalva Figueiredo

Miriquinho Batista Domingos Dutra

Odair Cunha Jesus Rodrigues

Vanderlei Siraque Josias Gomes

PMDB  

Edio Lopes 4 vagas

Elcione Barbalho 

Flaviano Melo 



Marçal Filho 

PSDB  

João Campos 3 vagas

Wandenkolk Gonçalves 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PP  

Toninho Pinheiro Aline Corrêa

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Iracema Portella

DEM  

Efraim Filho 2 vagas

1 vaga 

PR  

Laercio Oliveira 2 vagas

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas

Mauro Nazif 

PDT  

Sebastião Bala Rocha 1 vaga

Bloco PV, PPS  

Roberto de Lucena Sarney Filho

PTB  

Nilton Capixaba Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Antônia Lúcia Zequinha Marinho

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga

PRB  

George Hilton Jhonatan de Jesus

PMN  

1 vaga 1 vaga

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE 
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO 

QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS 
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS 

PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO 
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO 

PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E 
OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS 
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA 
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E 

ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM 
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU 
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A 

NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR 
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS 
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º" 

Presidente: José Mentor (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Mauro Benevides (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Amauri Teixeira Luiz Couto

Décio Lima Nelson Pellegrino

José Mentor Policarpo

Sérgio Barradas Carneiro Vicente Candido

PMDB  

Manoel Junior Marçal Filho

Mauro Benevides Nelson Bornier

Osmar Serraglio Rogério Peninha Mendonça

Wilson Filho 1 vaga

PSDB  

Bonifácio de Andrada Andreia Zito

Otavio Leite Romero Rodrigues

Reinaldo Azambuja 1 vaga

PP  



Dilceu Sperafico Roberto Balestra

Jerônimo Goergen Vilson Covatti

DEM  

Davi Alcolumbre Mendonça Prado

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

PR  

Gorete Pereira Bernardo Santana de 
Vasconcellos

(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) Lincoln Portela

PSB  

Cabo Juliano Rabelo Mauro Nazif

Valadares Filho 1 vaga

PDT  

Vieira da Cunha João Dado

Bloco PV, PPS  

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Antonio Brito

PSC  

Antônia Lúcia 1 vaga

PCdoB  

Jô Moraes Chico Lopes

PRB  

Cleber Verde 1 vaga

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 445-A, DE 
2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 
22 E 48 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA TRANSFERIR 

DA UNIÃO PARA O DISTRITO FEDERAL AS ATRIBUIÇÕES 
DE ORGANIZAR E MANTER A DEFENSORIA PÚBLICA DO 

DISTRITO FEDERAL" 

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

Titulares Suplentes

PT  

Artur Bruno Alessandro Molon

Erika Kokay José Mentor

Padre João 2 vagas

Policarpo 

PMDB  

Leandro Vilela Carlos Bezerra

Luiz Pitiman Francisco Escórcio

Pedro Chaves Geraldo Resende

Professor Setimo Leonardo Quintão

PSDB  

Andreia Zito 3 vagas

Luiz Fernando Machado 

1 vaga 

PP  

Sandes Júnior Márcio Reinaldo Moreira

Vilson Covatti Roberto Teixeira

DEM  

Augusto Coutinho 2 vagas

João Bittar 

PR  

Izalci Laercio Oliveira

Ronaldo Fonseca 1 vaga

PSB  

Cabo Juliano Rabelo 2 vagas

Jose Stédile 



PDT  

Vieira da Cunha 1 vaga

Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Nilton Capixaba

PSC  

Erivelton Santana Costa Ferreira

PCdoB  

Jô Moraes 1 vaga

PRB  

Cleber Verde 1 vaga

PRP  

1 vaga 1 vaga

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE 

2010, DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE "REVOGA O 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, PARA ESTABELECER A IGUALDADE DE 

DIREITOS TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS 
DOMÉSTICOS E OS DEMAIS TRABALHADORES URBANOS E 

RURAIS" 

Presidente: Marçal Filho (PMDB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Benedita da Silva (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Benedita da Silva Amauri Teixeira

Biffi Carlos Zarattini

Luci Choinacki Luiz Couto

Luiz Alberto Miriquinho Batista

PMDB  

Adrian Fabio Trad

Carlos Bezerra Fátima Pelaes

Marçal Filho 2 vagas

Nilda Gondim (Licenciado) 

PSDB  

João Campos Domingos Sávio

Pinto Itamaraty Nelson Marchezan Junior

Reinaldo Azambuja 1 vaga

PP  

Roberto Balestra Cida Borghetti

Simão Sessim Iracema Portella

DEM  

Onyx Lorenzoni 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Gorete Pereira Henrique Oliveira

Maurício Trindade Laercio Oliveira

PSB  

Sandra Rosado 2 vagas

1 vaga 

PDT  

Flávia Morais Paulo Pereira da Silva

Bloco PV, PPS  

Roberto de Lucena 1 vaga

PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Pastor Marco Feliciano  Andre Moura

PCdoB  

Jô Moraes 1 vaga



PRB  

Vitor Paulo Cleber Verde

PTdoB  

Lourival Mendes (Dep. do PSL ocupa a vaga)

 
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A 
Telefones: (61) 3216-6203 
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: Berinho Bantim (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 
Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Fernando Ferro Amauri Teixeira

Miriquinho Batista João Paulo Lima

Padre Ton Nazareno Fonteles

Valmir Assunção Taumaturgo Lima

PMDB  

Asdrubal Bentes Eduardo Cunha

Edio Lopes Marinha Raupp

Natan Donadon Valdir Colatto

Teresa Surita (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSDB  

Berinho Bantim Bruno Araújo

Marcio Bittar Reinaldo Azambuja

Nilson Leitão Rodrigo de Castro

PP  

Carlos Magno José Otávio Germano

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Simão Sessim

DEM  

Davi Alcolumbre 2 vagas

Paulo Cesar Quartiero 

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Laercio Oliveira

Luciano Castro 1 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 Mário de Oliveira

PCdoB  

Perpétua Almeida 1 vaga

PRB  

Cleber Verde 1 vaga

PSOL  

Chico Alencar 1 vaga

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 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" 



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

Titulares Suplentes

PT  

José Guimarães Artur Bruno

Vicente Candido Dr. Rosinha

Waldenor Pereira Emiliano José

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Gilmar Machado

PMDB  

Alceu Moreira Edinho Bez

Edio Lopes João Arruda

Renan Filho Leonardo Picciani

1 vaga Wilson Filho

PSDB  

Carlaile Pedrosa Cesar Colnago

Otavio Leite Rogério Marinho

Rui Palmeira Romero Rodrigues

PP  

Afonso Hamm Beto Mansur

Simão Sessim Renzo Braz

DEM  

Fábio Souto Augusto Coutinho

Rodrigo Maia Jairo Ataíde

PR  

José Rocha Lincoln Portela

Maurício Quintella Lessa (Dep. do PMN ocupa a vaga)

PSB  

Jonas Donizette Jose Stédile

Romário Leopoldo Meyer

PDT  

André Figueiredo Marcelo Matos

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Sarney Filho

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Ronaldo Nogueira

PSC  

Deley Andre Moura

PCdoB  

Jô Moraes Delegado Protógenes

PRB  

Acelino Popó Otoniel Lima

PTdoB  

Luis Tibé Rosinha da Adefal

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, AO PROJETO DE LEI 

Nº 8046, DE 2010, AMBOS DO SENADO FEDERAL, E 
OUTROS, QUE TRATAM DO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL" 

(REVOGAM A LEI Nº 5.869, DE 1973) 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT) 
2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR) 
3º Vice-Presidente: 
Relator-Geral: Sérgio Barradas Carneiro (PT) 
Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC) 
Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 
Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB) 
Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM) 

Titulares Suplentes

PT  

Gabriel Guimarães Francisco Praciano

José Mentor Odair Cunha

Ricardo Berzoini Padre João

Sérgio Barradas Carneiro Vicente Candido



PMDB  

Arthur Oliveira Maia Benjamin Maranhão

Eduardo Cunha Danilo Forte

Fabio Trad Eliseu Padilha

Marçal Filho Júnior Coimbra

 
Sandro Mabel vaga do PR

PSDB  

Bonifácio de Andrada Alfredo Kaefer

Luiz Carlos Nelson Marchezan Junior

Rui Palmeira Paulo Abi-ackel

PP  

Esperidião Amin Roberto Teixeira

Jerônimo Goergen Vilson Covatti

DEM  

Efraim Filho Augusto Coutinho

Felipe Maia Mendonça Filho

PR  

Ronaldo Fonseca Anthony Garotinho

Vicente Arruda (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB  

Cabo Juliano Rabelo Edson Silva

Severino Ninho 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  

Márcio Marinho Antonio Bulhões

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Humberto

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6826, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA E CÍVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA 
PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Alberto Filho (PMDB) 
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando Machado (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Audifax (PSB) 
Relator: Carlos Zarattini (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Carlos Zarattini Alessandro Molon

Francisco Praciano Erika Kokay

Gabriel Guimarães Luiz Couto

Henrique Fontana 1 vaga

PMDB  

Alberto Filho Marçal Filho

Eliseu Padilha 3 vagas

João Arruda 

Osmar Serraglio 

PSDB  

Carlos Sampaio Cesar Colnago

Fernando Francischini João Campos

Luiz Fernando Machado 1 vaga

PP  



Renato Molling Roberto Teixeira

Vilson Covatti Sandes Júnior

DEM  

Mendonça Filho Alexandre Leite

Onyx Lorenzoni 1 vaga

PR  

Laercio Oliveira (Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PSB  

Audifax 2 vagas

Leopoldo Meyer 

PDT  

André Figueiredo Giovani Cherini

 
Paulo Rubem Santiago vaga do PR

Bloco PV, PPS  

Dr. Aluizio 1 vaga

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

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 7123, DE 2010, DO SR. ASSIS DO 

COUTO, QUE "INSTITUI A ESTRADA-PARQUE CAMINHO DO 
COLONO, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU" 

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

Titulares Suplentes

PT  

Assis do Couto Andre Vargas

Beto Faro Marcon

Biffi Pedro Uczai

Luci Choinacki Zeca Dirceu

PMDB  

Giroto vaga do PR Valdir Colatto

Hermes Parcianello 3 vagas

Osmar Serraglio 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

1 vaga 

PSDB  

Alfredo Kaefer 3 vagas

Fernando Francischini 

Luiz Nishimori 

PP  

Dilceu Sperafico Cida Borghetti

Lázaro Botelho Sandes Júnior

DEM  

Luiz Carlos Setim 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Giacobo 2 vagas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  

Leopoldo Meyer 2 vagas

1 vaga 

PDT  



Oziel Oliveira Giovani Cherini

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno Rosane Ferreira

PTB  

Alex Canziani Ronaldo Nogueira

PSC  

Nelson Padovani Edmar Arruda

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga

PRB  

1 vaga 1 vaga

PRTB  

1 vaga 1 vaga

 
Secretário(a): Leila Machado 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 
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: Newton Lima (PT) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
3º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PSDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Fátima Bezerra vaga do PTC Angelo Vanhoni vaga do PMDB

João Paulo Lima Artur Bruno

Leonardo Monteiro Dalva Figueiredo

Newton Lima Emiliano José

Sibá Machado vaga do PRB Fernando Ferro vaga do PR

Waldenor Pereira Miriquinho Batista

PMDB  

Gabriel Chalita Lelo Coimbra

Joaquim Beltrão Renan Filho

Raul Henry (Dep. do PT ocupa a vaga)

Teresa Surita 1 vaga

PSDB  

Eduardo Barbosa Mara Gabrilli

Jorginho Mello Nelson Marchezan Junior

Rogério Marinho 1 vaga

PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti

José Linhares Iracema Portella

DEM  

Luiz Carlos Setim Efraim Filho

Professora Dorinha Seabra Rezende João Bittar

PR  

Izalci (Dep. do PT ocupa a vaga)

Paulo Freire (Dep. do PHS ocupa a vaga)

PSB  

Audifax 2 vagas

Dr. Ubiali 

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

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7495, DE 2006, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198 
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO 
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA 
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA) 

Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB) 
1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB) 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB) 
Relator: Domingos Dutra (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Domingos Dutra Alessandro Molon

Josias Gomes Amauri Teixeira vaga do PMDB

Padre Ton Chico D'angelo

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Fátima Bezerra vaga do PR

 
Miriquinho Batista

 
Vicentinho

PMDB  

Benjamin Maranhão Alberto Filho

Geraldo Resende André Zacharow

Osmar Terra Leandro Vilela

Pedro Chaves (Dep. do PT ocupa a vaga)

PSDB  

João Campos Andreia Zito

Raimundo Gomes de Matos Antonio Imbassahy

Romero Rodrigues Vaz de Lima

PP  

Aline Corrêa José Linhares

Roberto Britto Toninho Pinheiro

DEM  

Efraim Filho Fábio Souto

Mendonça Prado Mandetta

PR  

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

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

PSB  

Cabo Juliano Rabelo Domingos Neto

Mauro Nazif Ribamar Alves (Licenciado)

PDT  

Ângelo Agnolin vaga do PT Dr. Jorge Silva

Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Rosane Ferreira

PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura

PCdoB  

Jô Moraes Alice Portugal

PRB  

1 vaga 1 vaga

PRP  

Jânio Natal 1 vaga

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



 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7672, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO 
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE, PARA ESTABELECER O DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SEREM EDUCADOS E 

CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE 
TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE" 

Presidente: Erika Kokay (PT) 
1º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB) 
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 
Relator: Teresa Surita (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon Emiliano José

Erika Kokay Fátima Bezerra

Luiz Couto Marina Santanna

Reginaldo Lopes 1 vaga

PMDB  

Fátima Pelaes Gastão Vieira (Licenciado)

Osmar Terra 3 vagas

Teresa Surita 

1 vaga 

PSDB  

Andreia Zito 3 vagas

Eduardo Barbosa 

Jorginho Mello 

PP  

Aline Corrêa Iracema Portella

Cida Borghetti Rebecca Garcia

DEM  

Efraim Filho 2 vagas

Professora Dorinha Seabra Rezende  

PR  

Paulo Freire 2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSB  

Romário Domingos Neto

Sandra Rosado Jose Stédile

PDT  

Sueli Vidigal Flávia Morais

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Antônio Roberto

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha

PSC  

Pastor Marco Feliciano  1 vaga

PCdoB  

Alice Portugal 1 vaga

PRB  

Vitor Paulo Antonio Bulhões

PTdoB  

Rosinha da Adefal 1 vaga

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

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 8035, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2011-2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

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

Titulares Suplentes

PT  

Angelo Vanhoni Alessandro Molon

Emiliano José Artur Bruno



Fátima Bezerra Biffi

Newton Lima Dr. Rosinha vaga do PRB

 
Gilmar Machado

PMDB  

Lelo Coimbra Eliseu Padilha

Professor Setimo vaga do PMN Gabriel Chalita

Raul Henry Joaquim Beltrão

Renan Filho Pedro Chaves

Teresa Surita 

PSDB  

Eduardo Barbosa Alfredo Kaefer

Nelson Marchezan Junior Jorginho Mello

Rogério Marinho Mara Gabrilli

PP  

José Linhares Esperidião Amin

Waldir Maranhão (Dep. do PR ocupa a vaga)

DEM  

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  Onyx Lorenzoni

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

PR  

Izalci Paulo Freire

Neilton Mulim Ronaldo Fonseca vaga do PP

 

(Dep. do PSOL ocupa a 
vaga)

PSB  

Ariosto Holanda Luiz Noé

Dr. Ubiali Severino Ninho

PDT  

Paulo Rubem Santiago Marcos Rogério

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto Stepan Nercessian

PTB  

Alex Canziani Paes Landim

PSC  

Hugo Leal Andre Moura

PCdoB  

Alice Portugal Chico Lopes

PRB  

Márcio Marinho (Dep. do PT ocupa a vaga)

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

 
Secretário(a): Maria Terezinha Donati 
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A 
Telefones: (61) 3216-6215 
FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA 
POLÍTICA. 

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

Titulares Suplentes

PT  

Erika Kokay Bohn Gass

Henrique Fontana Dalva Figueiredo

João Paulo Lima Fernando Ferro

José Guimarães Luci Choinacki

Ricardo Berzoini Luiz Alberto

Rubens Otoni Sibá Machado

Waldenor Pereira Vicente Candido

PMDB  

Alceu Moreira Danilo Forte

Edinho Araújo Eduardo Cunha



Mauro Benevides Íris de Araújo

Newton Cardoso Marcelo Castro

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

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Raul Henry

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer

Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada

Marcus Pestana Marcio Bittar

William Dib Romero Rodrigues

PP  

Esperidião Amin Márcio Reinaldo Moreira

José Otávio Germano Roberto Balestra

Paulo Maluf 2 vagas

Simão Sessim 

DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia

Efraim Filho Mendonça Filho

Pauderney Avelino (Dep. do PSD ocupa a vaga)

Ronaldo Caiado (Dep. do PSD ocupa a vaga)

PR  

Luciano Castro Maurício Quintella Lessa

Ronaldo Fonseca (Dep. do PSD ocupa a vaga)

Vicente Arruda (Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

PSB  

Cabo Juliano Rabelo Pastor Eurico

Luiza Erundina Valadares Filho

Ribamar Alves (Licenciado) (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

Jovair Arantes Paes Landim

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda

PCdoB  

Daniel Almeida Delegado Protógenes

PRB  

Vitor Paulo George Hilton

PMN  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Dr. Carlos Alberto

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

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS 

ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

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

Titulares Suplentes

PT  

Cândido Vaccarezza 

João Paulo Cunha 

PMDB  

Osmar Serraglio 

PSDB  

Bruno Araújo 



PDT  

João Dado 

Miro Teixeira 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 

PCdoB  

Aldo Rebelo (Licenciado) 

PRB  

Cleber Verde 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR AS 

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM 
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA. 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
1º Vice-Presidente: 
2º Vice-Presidente: 
3º Vice-Presidente: 
Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes

PT  

José Mentor Dalva Figueiredo

Paulo Pimenta Décio Lima

Rui Costa (Licenciado) Miriquinho Batista

Zeca Dirceu Vicentinho

PMDB  

Danilo Forte Alceu Moreira

Edio Lopes Fátima Pelaes

Ronaldo Benedet Mendes Ribeiro Filho (Licenciado)

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB  

João Campos Fernando Francischini

Reinaldo Azambuja Wandenkolk Gonçalves

1 vaga William Dib

PP  

Jair Bolsonaro Arthur Lira

Vilson Covatti Sandes Júnior

DEM  

Júlio Campos 2 vagas

1 vaga 

PR  

Ronaldo Fonseca (Dep. do PMN ocupa a vaga)

1 vaga (Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

PSB  

Cabo Juliano Rabelo Gonzaga Patriota

Givaldo Carimbão Pastor Eurico

PDT  

Vieira da Cunha João Dado

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner 1 vaga

PTB  

Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia

PSC  

Andre Moura Antônia Lúcia

PCdoB  

Delegado Protógenes Perpétua Almeida

PRB  

Otoniel Lima 1 vaga

PRP  

Jânio Natal 1 vaga

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

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS 
QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 



OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO PARÁ. 

Coordenador: Cláudio Puty (PT) 

Titulares Suplentes

PT  

Cláudio Puty 

Francisco Praciano 

PCdoB  

Delegado Protógenes 

PSOL  

Jean Wyllys 

 
Secretário(a): - 

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

Coordenador: Roberto Santiago (PSD) 

Titulares Suplentes

PSDB  

Carlos Sampaio 

PSD  

Ricardo Izar 

Roberto Santiago 

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

 
COMISSÃO EXTERNA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR 
E FISCALIZAR AS INVESTIGAÇÕES ACERCA DOS AUTORES 
DOS DISPAROS CONTRA O JORNALISTA RICARDO GAMA , 

SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. 

 

Titulares Suplentes

PMDB  

Washington Reis 

PR  

Anthony Garotinho 

PDT  

Miro Teixeira 

PTB  

Walney Rocha 

PV  

Dr. Aluizio 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA AUXILIAR, ORIENTAR, 

ORGANIZAR, FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS 
PREPARATIVOS DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

2013, QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO. 

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

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon 

PSDB  

Otavio Leite 

PR  

Anthony Garotinho 

DEM  

Rodrigo Maia 

PDT  

Miro Teixeira 

PSC  

Hugo Leal 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEM 

ÔNUS PARA ESTA CASA, DESTINADA A ANALISAR E 
DISCUTIR O LEGADO A SER DEIXADO PELA COPA DO 

MUNDO DE 2014 E DOS JOGOS OLÍMPICOS E 



PARAOLÍMPICOS DE 2016 PARA A CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO E SUA REGIÃO METROPOLITANA. 

 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon 

PSD  

Arolde de Oliveira 

Liliam Sá 

PSB  

Glauber Braga 

PDT  

Marcelo Matos 

PSC  

Filipe Pereira 

PRB  

Vitor Paulo 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR 

AS INVESTIGAÇÕES E AÇÕES QUE ESTÃO SENDO 
DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO ACERCA 
DAS APREENSÕES DE LIXO HOSPITALAR, NO PORTO DE 

SUAPE/PE, IMPORTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA POR UMA EMPRESA PERNAMBUCANA 

Coordenador: José Augusto Maia (PTB) 

Titulares Suplentes

PT  

Fernando Ferro 

PMDB  

Marllos Sampaio 

PSDB  

João Campos 

PTB  

José Augusto Maia 

PCdoB  

Delegado Protógenes 

PV  

Dr. Aluizio 

 
Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR O 

PROCESSO DE ESTANCAMENTO DO VAZAMENTO DE ÓLEO 
OCORRIDO NO CAMPO DO FRADE NA BACIA DE CAMPOS, 

BEM COMO AVERIGUAR OS DANOS AMBIENTAIS E À 
SAÚDE DECORRENTES DO VAZAMENTO DO ÓLEO. 

Coordenador: Dr. Aluizio (PV) 

Titulares Suplentes

PT  

Alessandro Molon 

PSD  

Fernando Torres 

PR  

Paulo Feijó 

PDT  

Marcelo Matos 

PCdoB  

Delegado Protógenes 

PV  

Dr. Aluizio 

 
Secretário(a): - 

 
GRUPO DE TRABALHO COM VISTAS A APERFEIÇOAR A 

LEGISLAÇÃO ELEITORAL A VIGORAR A PARTIR DO 
PRÓXIMO PLEITO MUNICIPAL DE 2012. 

 

Titulares Suplentes

PT  



Rubens Otoni 

PMDB  

Marcelo Castro 

PSDB  

Marcus Pestana 

DEM  

Ronaldo Caiado 

 
Secretário(a): - 

 
GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE 
NEGOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL DESTINADA A DISCUTIR PROPOSTAS QUE 
INTERESSAM À CLASSE TRABALHADORA E AOS 

EMPRESÁRIOS. 

Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB) 

Titulares Suplentes

PT  

Vicentinho 

PSDB  

Carlos Sampaio 

Eduardo Gomes 

PSD  

Ademir Camilo 

Arolde de Oliveira 

Eduardo Sciarra 

Guilherme Campos 

Paulo Magalhães 

Roberto Santiago 

PSB  

Júlio Delgado 

PDT  

Paulo Pereira da Silva 

PTB  

Jorge Corte Real 

PCdoB  

Assis Melo 

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