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Gastos do Governo do Estado de Pernambuco com 
vítimas de acidentes envolvendo motocicletas ...... 60398 

ZÉ GERALDO (PT – PA – Pela ordem) – Defe-
sa da continuidade do repasse de recursos públicos 
para organizações não governamentais idôneas. 
Necessidade de fiscalização rigorosa da aplicação 
de recursos públicos por órgãos governamentais e 
não governamentais no País .................................  60399

IZALCI (Bloco/PR – DF) – Publicação, pelo 
jornal Folha de S.Paulo, de matéria sobre depósito 
na conta bancária do então Ministro do Esporte Ag-
nelo Queiroz, atual Governador do Distrito Federal. 
Apelo aos membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle para aprovação do requeri-
mento de convite ao Governador do Distrito Fede-
ral para a prestação de esclarecimentos sobre o 
assunto .................................................................. 60399 

NEWTON LIMA (PT – SP) – Regozijo com a 
posição alcançada pelo Município de São Carlos, 
Estado de São Paulo, no ranking do Índice FIRJAN 
de Desenvolvimento Municipal – IFDM. Transcurso 
do 15º aniversário do Conselho Nacional de Educa-
ção. Participação em encontro promovido Socieda-
de Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, 
em conjunto com a Academia Brasileira de Ciências 
e a Associação Nacional dos Dirigentes de Insti-
tuições Federais de Ensino Superior – ANDIFES, 
destinado ao debate acerca da distribuição de re-
cursos de royalties de petróleo da camada pré-sal 
para as áreas de educação, ciência, tecnologia e 
inovação ................................................................ 60400 

EMILIANO JOSÉ (PT – BA – Pela ordem) – 
Inconsistência de artigo veiculado no blog do colu-
nista Reinaldo Azevedo contra o Governador Jaques 
Wagner, do Estado da Bahia. Natureza falaciosa de 
matéria publicada pela revista Veja, a respeito do 
sistema educacional e da saúde pública do Muni-
cípio de Vitória da Conquista, no Estado. Excelên-
cia da atuação do Prefeito Municipal de Vitória da 
Conquista, Guilherme Menezes, especialmente na 
área da saúde ........................................................ 60400

NELSON PELLEGRINO (PT – BA) – Recebi-
mento pelo orador de manifestações do povo brasi-
leiro pela recuperação da saúde do ex-Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva ........................................ 60403 

CARLOS ZARATTINI (PT – SP) – Posiciona-
mento do orador com relação ao anunciado lança-
mento, pelo PSDB – de programas de governo sob 
o lema Sim, nós cuidamos .................................... 60403

SUELI VIDIGAL (PDT – ES) – Esclarecimento 
sobre a apresentação, pela oradora, de emenda em 
prol do tratamento da saúde de famílias de baixa 
renda ..................................................................... 60404 

AROLDE DE OLIVEIRA (PSD – RJ) – Apre-
ensão do povo do Estado do Rio de Janeiro ante a 
possibilidade de perda de receitas oriundas de royal-

ties da exploração do petróleo. Anúncio da realização 
marcha no Rio de Janeiro, em defesa da manutenção 
da sistemática de distribuição de royalties de petró-
leo. Acerto da decisão da Presidenta Dilma Rous-
seff de suspensão de convênios com organizações 
não governamentais. Declaração de voto a favor da 
proposta de prorrogação do prazo de vigência da 
Desvinculação de Receitas da União – DRU .......... 60404 

PADRE TON (PT – RO) – Avanço do Brasil 
com relação ao Índice de Desenvolvimento Hu-
mano – IDH, conforme o relatório divulgado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento – PNUD. Vinculação linear entre o IDH e à 
emissão de dióxido de carbono, segundo o relatório 
do PNUD. Oportunidade de discussão do desenvol-
vimento sustentável na Conferência Rio+20, no Rio 
de Janeiro .............................................................. 60404 

SANDRO ALEX (Bloco/PPS – PR) – Visita do 
orador a Baltimore, Estados Unidos da América, para 
conhecimento do sistema de digitalização de rádio 
denominado HD. Programação de visita a países 
europeus e ao Japão para conhecimento de outros 
sistemas digitais. Realização do 21º Congresso 
Paranaense de Radiodifusão, no Município de Foz 
do Iguaçu, Estado do Paraná. Adoção do formato 
de rádio digital pelo Brasil no primeiro semestre de 
2012....................................................................... 60406 

ALEXANDRE SANTOS (PMDB – RJ) – Anún-
cio da realização de manifesto contra a pretendida 
repartição de royalties de petróleo, no Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro ............................ 60406 

LUIZ NOÉ (Bloco/PSB – RS) – Participação do 
Diretor-Geral da Itaipu Binacional, Jorge Samek, em 
audiência pública promovida pela Comissão Mista 
de Mudanças Climáticas no Município de Foz do 
Iguaçu, Estado do Paraná, para discussão acerca 
de novas fontes de energia para o País. Importân-
cia social e ambiental da Usina Hidrelétrica de Itai-
pu. Potencial brasileiro para elevação da produção 
de energia hídrica. Avanços do País na pesquisa 
de fontes alternativas para produção de energia e 
combustível............................................................ 60407 

PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Presen-
ça no plenário do Vice-Governador do Estado da 
Paraíba, Rômulo Gouveia ..................................... 60407 

JÚLIO CAMPOS (DEM – MT) – Defesa da 
distribuição de royalties da exploração do petróleo 
da camada pré-sal aos Estados e Municípios bra-
sileiros ................................................................... 60407 

EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Rea-
lização, pelo PSDB – do Seminário Nova Agenda – 
Desafios e Oportunidades para o Brasil, no Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro ......................... 60408 

ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP – Pela 
ordem) – Impropriedade de declaração do Ministro 
do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, a respeito da 
possibilidade de sua exoneração do cargo ........... 60408 
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DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA) – Cum-
primentos ao Procurador Sidney Madruga por sua re-
condução ao colegiado do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado da Bahia. Manifestação de solidariedade 
ao Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, alvo 
de denúncias de improbidade administrativa. Repúdio 
à onda de denúncias contra a Administração Pública 
por setores da Oposição e da mídia nacional. Defesa 
do Governo Dilma Rousseff ..................................... 60408 

VICENTINHO (PT – SP) – Retrospecto de 
realizações de Luiz Inácio Lula da Silva. Votos de 
plena recuperação da saúde ao ex-Presidente da 
República ............................................................... 60409 

LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ) – Re-
assunção do mandato parlamentar pelo orador. Po-
sicionamento contrário à proposta de distribuição 
de royalties de petróleo da camada pré-sal entre 
os Estados e Municípios brasileiros. Necessidade 
de realização de debate sobre a redistribuição de 
receitas da União ................................................... 60409 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Questão 
de ordem sobre o início da Ordem do Dia ou o en-
cerramento da sessão. Necessidade de reabertura 
de painel no caso de convocação de nova sessão 
extraordinária ......................................................... 60410 

PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Resposta 
ao Deputado Duarte Nogueira .............................. 60410 

VILSON COVATTI (PP – RS) – Lançamento 
dos Programas Melhor em Casa e SOS Emergên-
cias pela Presidenta Dilma Rousseff ..................... 60410 

HERMES PARCIANELLO (PMDB – PR) – 
Anúncio de realização das solenidades de outorga 
do 6º Prêmio AMOP de Jornalismo e do 2º Prêmio 
Gestão Municipal Empreendedora da Região Oeste 
do Paraná, organizadas pela Associação dos Muni-
cípios do Oeste do Paraná. Concessão do título de 
Cidadão Honorário da Região Oeste ao empresário 
e político Assis Gurgacz ........................................ 60410 

SANDES JÚNIOR (PP – GO) – Prorrogação, 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, do prazo estabelecido para a atualiza-
ção cadastral dos beneficiários do Programa Bolsa 
Família ................................................................... 60411 

CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Aumen-
to da safra de algodão pluma no Estado de Mato 
Grosso ................................................................... 60412 

ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV – SP) – 
Importância da Lei Maria da Penha, coibitiva da 
violência doméstica contra a mulher. Implemen-
tação de políticas públicas de apoio ao Estado na 
aplicação do diploma legal .................................... 60412 

MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – RS) – 
Solidariedade aos familiares do cinegrafista Gelson 
Domingos da Silva, assassinado durante cobertura 
de operação policial no Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro. Nota da Federação Nacional dos 
Jornalistas – FENAJ a respeito do assunto .......... 60413 

FÁBIO SOUTO (DEM – BA) – Inadimplência 
da VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A re-
lativa à conservação da BR-324 no trecho entre os 
Municípios de Feira de Santana e Salvador, Estado 
da Bahia ................................................................ 60414 

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE) – 
Geração de grande número de empregos formais 
na Região Nordeste, especialmente no Estado de 
Pernambuco. Proficuidade da gestão do Governa-
dor Eduardo Campos ............................................ 60415 

ANDRÉ ZACHAROW (PMDB – PR) – Solici-
tação ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
de criação da Comarca de Pontal do Paraná ........ 60416 

ROBERTO TEIXEIRA (PP – PE) – Transcurso 
do Dia do Cinema Brasileiro. Contribuição do Estado 
de Pernambuco para o cinema nacional. Implemen-
tação de programas do Governo Federal em prol 
do setor. Realização da 4ª Janela Internacional de 
Cinema do Recife .................................................. 60416 

GENECIAS NORONHA (PMDB – CE) – Pa-
norama histórico, geográfico e econômico do Sertão 
Central do Ceará ................................................... 60417 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 107/2011 – Da Srª. Manuela D’ávila – Al-
tera o artigo 109, da Constituição Federal, para 
possibilitar o deslocamento de competência para 
a Justiça Federal das causas relativas à atividade 
de grupos de extermínio ........................................ 60418 

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 105/2011 – Do Sr. Zeca Dirceu – Acres-
centa art. 37-A à Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fis-
cal, que “estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal 
e dá outras providências” ...................................... 60421 

Nº 106/2011 – Do Sr. Esperidião Amin – Acres-
centa novos dispositivos à Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, que “Institui o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte”, com o objetivo de autorizar a 
constituição de sociedade de garantia solidária, e 
dá outras providências .......................................... 60421 

PROJETOS DE LEI

Nº 2.642/2011 – Do Sr. Otoniel Lima – Acres-
centa dispositivos ao Decreto-lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
8.072, de 25 de julho de 1990, que “dispõe sobre 
os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso 
XLIII, da Constituição Federal, e determina outras 
providências” ......................................................... 60424

Nº 2.643/2011 – Do Sr. Edinho Bez – Altera 
a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e a Lei nº 
11.096, de 13 de janeiro de 2005, de forma a asse-
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gurar a participação das instituições educacionais 
referidas no art. 242 da Constituição Federal ........ 60425 

Nº 2.644/2011 – Do Sr. Alberto Filho – Define 
as diretrizes da Política Brasileira de Ecologia Mo-
lecular para o Uso Sustentável da Biodiversidade 
da Mata Atlântica, da Zona Costeira e Marítima, da 
Amazônia, e outros Biomas Nacionais, e dá outras 
providências .......................................................... 60426 

Nº 2.645/2011 – Do Sr. Alberto Filho – Altera 
a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que “dispõe 
sobre os planos e seguros privados de assistência 
à saúde, e dá outras providências” ........................ 60427 

Nº 2.646/2011 – Do Sr. Alberto Filho – Altera o 
art. 2º da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950 . 60428 

Nº 2.647/2011 – Do Sr. Carlos Bezerra – Es-
tabelece a cobrança diferenciada do valor do Cer-
tificado Digital, considerando o porte da empresa 60430 

Nº 2.648/2011 – Do Sr. Jorginho Mello – Dis-
põe sobre a instalação de equipamentos de vigi-
lância nas arenas multiuso, ginásios e estádios de 
futebol, credenciados para a realização de jogos 
oficiais .................................................................... 60431 

Nº 2.649/2011 – Do Sr. Junji Abe – Altera a 
redação do art. 243 da Lei nº 8.069 de 13 de julho 
de 1990 – ECA e revoga o inciso I do art. 63 do 
Decreto-lei nº 3.688, de 1941 – Lei de Contraven-
ções Penais ........................................................... 60432 

Nº 2.650/2011 – Do Sr. Arnaldo Faria de Sá – 
Disciplina a obrigatoriedade de manifestação e os 
efeitos da participação dos órgãos consultivos da 
advocacia pública em processos administrativos e 
dispõe sobre a prática de improbidade administra-
tiva em relação ao parecer jurídico da Advocacia 
Pública, alterando a redação do art. 38 da Lei nº 
8666, de 21 de junho de 1993 e acrescenta o inci-
so VIII ao art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992....................................................................... 60433 

Nº 2.651/2011 – Do Sr. Rodrigo Maia – Altera 
a Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, acrescen-
tando-lhe dispositivo referente à classificação da 
visão monocular como deficiência visual .............. 60434 

Nº 2.652/2011 – Do Sr. Rodrigo Maia – Dis-
põe sobre a obrigatoriedade de os fabricantes de 
aparelhos de telefonia móvel informarem seus usuá-
rios acerca de eventuais riscos à saúde, e dá outras 
providências .......................................................... 60435 

Nº 2.653/2011 – Do Sr. Aguinaldo Ribeiro 
– Altera os arts. 165 e 277 do Código de Trânsito 
Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que dispõe sobre a obrigatoriedade do teste 
do bafômetro e a presunção com a sua recusa .... 60436 

Nº 2.654/2011 – Do Sr. Miriquinho Batista – 
Permite o abatimento no saldo devedor do FIES, 
através de serviços, aos advogados que o fizerem 
nas defensorias públicas ....................................... 60436 

Nº 2.655/2011 – Do Sr. Valtenir Pereira – Dis-
põe sobre a criação da CODEPAN – Companhia 

de Desenvolvimento do Pantanal e dá outras pro-
vidências ................................................................ .0436 

Nº 2.656/2011 – Do Sr. Taumaturgo Lima – 
Torna obrigatória a oferta de acesso gratuito à rede 
mundial de computadores no interior de aeroportos 
e estações rodoviárias interestaduais e intermuni-
cipais ..................................................................... 60439 

Nº 2.657/2011 – Do Sr. Severino Ninho – 
Acrescenta parágrafo ao art. 57 da Lei n.º 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências”, 
a fim de determinar às empresas concessionárias 
de serviço público o depósito prévio em juízo do 
valor da multa cominada na hipótese de impugna-
ção judicial de sanção administrativa .................... 60439 

Nº 2.658/2011 – Do Sr. Lindomar Garçon – 
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos de comu-
nicação social fornecerem coletes à prova de bala, 
com as especificações técnicas descritas, para os 
seus funcionários que façam cobertura jornalística 
de operações policiais ........................................... 60440 

Nº 2.659/2011 – Do Sr. Beto Faro – Deter-
mina a observância do princípio do conteúdo local 
nas aquisições de bens e contratações de serviços 
nos empreendimentos de exploração de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica, 
e dá outras providências ....................................... 60441 

Nº 2.660/2011 – Do Sr. Antonio Brito – Dispõe 
sobre a dedutibilidade no Imposto de Renda devido 
pelas pessoas físicas das contribuições realizadas 
para assistência social e saúde ............................. 60442 

Nº 2.661/2011 – Do Sr. Lindomar Garçon – 
Que altera dispositivo da Lei nº 8.906, de 4 de julho 
de 1994, permitindo que os candidatos reprovados 
no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
prestem novo exame somente a partir da etapa em 
que tenham sido eliminados .................................. 60443 

INDICAÇÕES

Nº 1.891/2011 – Do Sr. Junji Abe – Sugere a 
construção de um Centro de Informação Turística 
no Município de Araçariguama/SP ........................ 60443 

Nº 1.892/2011 – Do Sr. Junji Abe – Sugere ao 
Ministro da Saúde o reajuste da tabela da remune-
ração repassada pelo SUS ao Instituto de Nefrologia 
de Mogi das Cruzes ............................................... 60443 

Nº 1.893/2011 – Do Sr. Roberto Dorner – Su-
gere ao Ministro dos Transportes a conclusão das 
obras de construção do viaduto no km 754 da BR-
163, na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso 60444 

Nº 1.894/2011 – Do Sr. Roberto Dorner – Su-
gere ao Ministro da Justiça a implantação de duas 
Unidades Operacionais Avançadas (UOA’’s), uma no 
município de Sinop (no KM 815 da BR-163), e outra 
na cidade de Guarantã do Norte (no KM 1.060 da 
BR-163); e também a mudança de endereço da es-
trutura física da delegacia de Sorriso para Sinop.. 60444 
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Nº 1.895/2011 – Do Sr. Rodrigo Maia – Su-
gere ao Poder Executivo, por meio da Secretaria 
de Direitos Humanos, a alteração do inciso III do 
art. 4º, do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 
1999, inserindo a visão monocular na classificação 
de deficiência visual .............................................. 60445 

Nº 1.896/2011 – Do Sr. Miriquinho Batista – 
Sugere aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; do Desenvolvimento Agrário; e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome a cria-
ção de programa de aproveitamento da farinha do 
caroço do açaí na indústria alimentícia ................. 60446 

Nº 1.897/2011 – Do Sr. Romário – Sugere 
ao Sr. Alexandre Padilha, Ministro de Estado da 
Saúde, a tomada de providências necessárias à 
implementação da Portaria nº 81 do Ministério da 
Saúde, de 21 de janeiro de 2009 .......................... 60446 

Nº 1.898/2011 – Do Sr. Costa Ferreira – Su-
gere ao Ministro da Fazenda que seja instalada uma 
agência da Caixa Econômica Federal no município 
de Raposa – MA .................................................... 60447 

Nº 1.899/2011 – Do Sr. Valtenir Pereira – 
Sugere à Excelentíssima Senhora Presidenta da 
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ao Ministério das Comunicações que, por intermédio 
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mitidos pelas emissoras locais e retransmissoras 
de televisão, em conformidade com o disposto nos 
arts. 32 e 37 da Lei nº 12.485, de 12 de setembro 
de 2011.................................................................. 60450 
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encerramento da discussão apresentado à Proposta 
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Nº 1.384/2011 – Do Sr. Rodrigo Maia – Solici-
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Vanessa Graziotin, que “Institui o salário adicional 
de periculosidade para os vigilantes e empregados 
em transportes de valores.” ................................... 60457

Nº 3.680/2011 – Do Sr. Edinho Bez – Re-
quer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de 
Lei 4589/2001, que dispõe sobre os limites e a de-
marcação do Parque Nacional de São Joaquim, no 
Estado de Santa Catarina ..................................... 60457 

Nº 3.681/2011 – Do Sr. Amauri Teixeira – 
Requer a criação de uma Comissão Externa da 
Câmara dos Deputados, em caráter de urgência, 
para tratar de questões relacionadas Ação Direta 
Inconstitucionalidade 3.239 que diz respeito ao De-
creto 4.887/2003 .................................................... 50458 

Nº 3.682/2011 – Do Sr. Jorginho Mello – Re-
quer inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 
nº 4575/2009 ......................................................... 60458 

Nº 3.683/2011 – Do Sr. Lourival Mendes – 
Requer nos termos do art. 117, inciso XIX do Re-
gimento Interno, Voto de Louvor em homenagem 
aos 60 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular 
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do Rio de Janeiro ..................................................  60458

Nº 3.688/2011 – Do Sr. João Dado – Requer 
a retirada da Solicitação de Informação ao TCU 
nº 1/2011 ........................................................... 50459 
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mara dos Deputados para promover diligências nos 
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Estados onde há indícios de violência e ameaça a 
integridade física nos territórios quilombolas ........ 60459 

Nº 3.690/2011 – Do Sr. Eudes Xavier – Nos 
termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do Regimen-
to Interno, vimos, respeitosamente, solicitar a Vos-
sa Excelência se digne registrar nos Anais desta 
Casa, minha designação sob. Of. nº. 3655/11/GP, 
datada de 01/11/2011 para representar, como Co-
ordenador, a Câmara dos Deputados no Seminá-
rio: “TECENDO CAMINHOS PARA SUPERAÇÃO 
DA POBREZA NO TERRITÓRIO DO MACIÇO DE 
BATURITÉ”, na cidade de Baturité-CE, nos dias 18 
e 19 de novembro de 2011 .................................... 60460 

Nº 3.691/2011 – Da Srª. Manuela D’ávila – 
Requer, nos termos do art. 1º, § 1º do Regimento 
Comum, e ouvido o Plenário, a V.Ex.ª, a convocação 
de Sessão Conjunta para o dia 02 de dezembro de 
2011, às 9:00 horas, no Plenário do Senado Fede-
ral, para que o Congresso Nacional participe das 
homenagens pelo Dia Internacional de Solidarieda-
de ao Povo Palestino, estabelecido para o dia 29 
de novembro por Resolução da Organização das 
Nações Unidas – ONU .......................................... 60460 

Nº 3.692/2011 – Do Sr. Neilton Mulim – So-
licita a retirada de Tramitação do Projeto de Lei nº 
297 de2007............................................................ 60460 

Nº 3.693/2011 – Do Sr. Neilton Mulim – So-
licita a retirada de Tramitação do Projeto de Lei nº 
7858 de2010.......................................................... 60460 

Nº 3.694/2011 – Do Sr. Raimundo Gomes 
de Matos – Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei Nº 4313 de 1998 ............................ 60461

Nº 3.695/2011 – Do Sr. Valtenir Pereira – Re-
quer a criação de Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.476/2001, que 
“Modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
determinando que a estrutura tarifária dos serviços 
de telefonia fixa comutada, prestados em regime 
público, seja formada apenas pela remuneração 
das ligações efetuadas” ......................................... 60461 

Nº 3.696/2011 – Do Sr. Valtenir Pereira – Re-
quer a criação de Comissão Temporária destinada 
a proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 13/2007, que “Acrescenta o inciso VIII ao 
artigo 208 da Constituição Federal de 1988”......... 60461 

Nº 3.697/2011 – Do Sr. Valtenir Pereira – Requer 
a inclusão na Ordem do Dia do Plenário do Projeto 
de Lei nº 2.861/2008, que “Altera a Lei nº 4.950-A, de 
22 de abril de 1966, para estender aos técnicos de 
nível médio, regularmente inscritos nos Conselhos 
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
e nos de Química, o piso salarial mínimo”................. 60461 

Nº 3.698/2011 – Do Sr. Lincoln Portela – Re-
quer a inclusão na pauta do PL 2453 de 2007 ...... 60461 

Nº 3.699/2011 – Do Sr. Taumaturgo Lima – 
Requer inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 
nº 1033 de 2003, que “Institui o salário adicional de 

periculosidade para os vigilantes e empregados em 
transporte de valores” ............................................ 60462 

Nº 3.700/2011 – Do Sr. Chico Lopes – Requer 
a inclusão na Ordem do Dia do PL nº 1.033, de 2003, 
que institui o salário adicional de periculosidade 
para os vigilantes e empregados em transporte de 
valores ................................................................... 60462 

Nº 3.701/2011 – Do Sr. Eduardo Cunha – Re-
quer a revisão do despacho do PL nº 2565/2011, 
do Senado Federal, que “modifica as Leis nº 9.478, 
de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de de-
zembro de 2010, para determinar novas regras de 
distribuição entre os entes da Federação dos royal-
ties e da participação especial devidos em função 
da exploração de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o marco 
regulatório sobre a exploração desses recursos no 
regime de partilha .................................................. 60462 

Nº 3.702/2011 – Do Sr. Alceu Moreira – Re-
quer a desapensação do Projeto de Lei nº 2479, 
de 2011.................................................................. 60462 

Nº 3.703/2011 – Do Sr. Duarte Nogueira – Re-
quer a inclusão na Ordem do Dia, da PEC 270/2008 
que garante ao servidor que aposentar-se por invali-
dez permanente o direito dos proventos integrais com 
paridade. Altera a Constituição Federal de 1988 .... 60463 

Nº 3.704/2011 – Do Sr. Laercio Oliveira – Re-
quer nos termos do art. 155 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, urgência para apreciação 
do PDC nº 2.839, de 2010, que “susta a Portaria nº 
1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 21 
de agosto de 2009, publicada no Diário Oficial da 
União de 25 de agosto de 2009 ............................ 60463 

Nº 3.705/2011 – Do Sr. Zeca Dirceu – Re-
quer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de 
Emenda à Constituição no 544, de 2002, que “Cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª 
Regiões” ................................................................ 60463 

Nº 3.706/2011 – Do Sr. José Chaves – Nos 
termos do art. 155 do RICD, requeremos a Vossa 
Excelência URGÊNCIA na apreciação do Proje-
to de Lei nº 7733 de 2010 de minha autoria, que 
“Torna inafiançável a prática de homicídio culposo 
na direção de veículo automotor, nos casos que 
especifica” ............................................................. 60463 

Nº 3.707/2011 – Do Sr. Raul Lima – Requer 
a inclusão na Ordem do Dia da PEC 55, de 2011, 
que dá nova redação ao § 8º do Art. 144, da Cons-
tituição Federal, “para disciplinar a carreira dos 
agentes públicos responsáveis pelo policiamento 
de trânsito em âmbito municipal” ........................... 60464 

Nº 3.708/2011 – Do Sr. Paulo Pereira da Silva 
– Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) nº 190, de 2007 60464 

Nº 3.709/2011 – Do Sr. Paulo Pereira da Sil-
va – Requer a inclusão em Ordem do Dia do PL 
1033/2003.............................................................. 60464 
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Nº 3.710/2011 – Do Sr. Mendonça Prado – 
Requer Voto de Louvor ao atleta sergipano Marcus 
Nascimento, que foi destaque nas principais cate-
gorias do Tênis de Mesa de Sergipe ..................... 60464 

Nº 3.711/2011 – Do Sr. Valdivino de Oliveira 
– Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário 
da Câmara dos Deputados da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 190 de 2007 .............................. 60464 

Nº 3.712/2011 – Do Sr. Valdivino de Olivei-
ra – Requer a inclusão na Ordem do Dia, da PEC 
270/2008 que garante ao servidor que aposentar-se 
por invalidez permanente o direito dos proventos in-
tegrais com paridade. Altera a Constituição Federal 
de 1988.................................................................. 60464 

V – ORDEM DO DIA
PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Discus-

são, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 61-C, de 2011, que altera o art. 76 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ... 60469 

Votação de requerimento de retirada da pro-
posta da pauta ....................................................... 60469 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado ANTONIO IMBASSAHY 
(PSDB – BA) .......................................................... 60469 

PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Prorro-
gação da sessão por 1 hora .................................. 60470 

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado CLÁUDIO PUTY (PT – PA) . 60470 

Usaram da palavra para orientação das 
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODAIR 
CUNHA (PT – MG), PAULO TEIXEIRA (PT – SP), 
LUIZ NOÉ (Bloco/PSB – RS), CESAR COLNAGO 
(PSDB – ES), ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD 
– SC), LAERCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – SE), PAU-
LO MALUF (PP – SP), RONALDO CAIADO (DEM 
– GO), PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE), 
PASTOR MARCO FELICIANO (PSC – SP), PAU-
LO ABI-ACKEL (PSDB – MG), ARNALDO JORDY 
(Bloco/PPS – PA), HELENO SILVA (PRB, SE), CÂN-
DIDO VACCAREZZA (PT – SP) ............................ 60471 

DEPUTADA (Rose de Freitas) – Aprovação 
do requerimento .................................................... 60472 

Encerramento da sessão ............................. 60472 
VI – Encerramento
4 – ATA DA 313ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, VESPERTINA, 
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª 
LEGISLATURA, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011

I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão 

anterior
III – Leitura do expediente
IV – Breves Comunicações
DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Ques-

tão de ordem sobre a abertura de novo painel ...... 60481 
PAULO TEIXEIRA (PT – SP) – Apelo aos 

Deputados do PT e da base governista para com-

parecimento ao plenário para registro de presen-
ça. Importância da Desvinculação de Receitas da 
União – DRU para o enfrentamento, no Brasil, dos 
efeitos da crise financeira mundial ........................ 60481 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aviso ao 
Plenário sobre a reabertura do painel. Necessidade 
de registro da presença dos Deputados no plenário 
para início da Ordem do Dia .................................. 60481 

DOMINGOS DUTRA (PT – MA) – Agradeci-
mento à direção do site Congresso em Foco pela 
inclusão do nome do orador na lista dos Parlamen-
tares mais atuantes do Congresso Nacional ......... 60481 

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP) – Soli-
citação aos Líderes partidários e aos membros da 
base governista de registro de presença no plená-
rio .......................................................................... 60482 

LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG) – Con-
vocação dos Deputados do Bloco Parlamentar PR/
PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL ao plenário. Apoio do 
partido e do respectivo Bloco Parlamentar à proposta 
de prorrogação do prazo de vigência da Desvincu-
lação de Receitas da União – DRU ....................... 60482 

JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB – RS) – Con-
vocação dos Deputados do PSB ao plenário para 
registro de presença .............................................. 60482 

FERNANDO FERRO (PT – PE) – Apelo à 
Presidência de imediata adoção de providências 
para a reativação de tomógrafo instalado no De-
partamento Médico da Casa ................................. 60482 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Agradeci-
mento ao Deputado Fernando Ferro em nome das 
mulheres da Casa. Encaminhamento do pleito do 
Parlamentar à Mesa Diretora ................................ 60482 

PEPE VARGAS (PT – RS) – Convocação dos 
Deputados do Partido dos Trabalhadores ao plená-
rio para registro de presença. Anúncio de sanção, 
pela Presidenta Dilma Rousseff, do projeto de lei 
acerca da alteração dos limites de enquadramento 
no Super-SIMPLES ............................................... 60482 

ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ) – 
Inadmissibilidade de retirada de direitos adquiridos 
dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo no 
tocante à distribuição de royalties de petróleo ...... 60482 

GERALDO THADEU (PSD – MG) – Solicita-
ção aos Deputados do PSD de comparecimento ao 
plenário com vistas ao alcance do quorum exigido 
para início das votações ........................................ 60483 

ÂNGELO AGNOLIN (PDT – TO) – Apelo aos 
Deputados do PDT de comparecimento ao plenário 
para registro de presença ...................................... 60483 

LAERCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – SE) – En-
contro de representantes da sociedade sergipana 
com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para 
debate da criação do Hospital do Câncer no Estado 
de Sergipe ............................................................. 60483 

FERNANDO FERRO (PT – PE – Pela ordem) 
– Apelo à Casa de votação do Projeto de Lei nº 630, 
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de 2003, a respeito da criação de fundo especial 
para financiamento de pesquisas e fomento da pro-
dução de energias renováveis ............................... 60483 

DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA) – 
Eleição do orador para a presidência do PCdoB 
no Estado da Bahia. Definição dos nomes de pré-
-candidatos do partido para as eleições municipais 
de 2012. Crescimento excepcional do PCdoB na 
Bahia. Pré-candidatura da Deputada Alice Portugal 
à Prefeitura Municipal de Salvador ........................ 60484 

PAULO TEIXEIRA (PT – SP – Pela ordem) 
– Apelo aos membros da base governista de com-
parecimento ao plenário para registro de presença. 
Importância de aprovação da proposta de prorro-
gação do prazo de vigência da Desvinculação de 
Receitas da União – DRU...................................... 60484 

LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ) – Con-
vite aos Parlamentares para participação em mani-
festo contra a pretendida alteração da sistemática 
de distribuição de royalties de petróleo, no Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro ......................... 60484 

PAULO FOLETTO (Bloco/PSB – ES) – Ne-
cessidade de inclusão na legislação do Programa 
Minha Casa, Minha Vida de dispositivo destinado 
à revisão das prestações de beneficiários, no caso 
de perda da renda familiar. Correção de equívoco 
de discurso proferido pelo orador em sessão ante-
rior, a respeito da responsabilidade da Caixa Eco-
nômica Federal pela não contemplação de famílias 
com unidades habitacionais construídas por meio 
do Programa Minha Casa, Minha Vida, no Município 
de Colatina, Estado do Espírito Santo. Regozijo com 
a classificação da Faculdade da Região Serrana – 
FARESE, sediada no Município de Santa Maria de 
Jetibá, Estado do Espírito Santo, em quinto lugar 
no Exame Nacional de Desempenho de Estudan-
tes – ENADE ......................................................... 60485 

GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA – Como 
Líder) – Contestação às denúncias da revista Veja 
contra o Partido Democrático Trabalhista – PDT e 
o Ministro Carlos Lupi, do Trabalho e Emprego. So-
licitação à Polícia Federal e ao Ministério Público 
Federal de investigação do caso. Nota da Direção 
Nacional do PDT a respeito do episódio ............... 60485 

ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC) 
– Visita do Deputado Estadual Romildo Titon, de 
Santa Catarina, ao Congresso Nacional ............... 60486 

VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP) – Posicio-
namento do orador contrário à liberação do consumo 
de bebida alcoólica nos estádios brasileiros durante 
os jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014 ... 60486 

BENEDITA DA SILVA (PT – RJ) – Aplausos 
à Presidenta Dilma Rousseff pelo lançamento do 
Programa Melhor em Casa, destinado ao aten-
dimento domiciliar à saúde, e do Programa SOS 
Emergências. Realização no Espaço Cultural da 
Casa da exposição Mulher Negra Mulher ............. 60486 

MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC – MG) – Trans-
curso do Dia do Professor. Desvalorização da car-
reira de docente pelo Estado brasileiro ................. 60488 

TERESA SURITA (PMDB – RR) – Apoio ao 
Projeto de Lei nº 7.672, de 2010, coibitivo da apli-
cação de castigos corporais e de tratamento cruel 
ou degradante na educação de crianças e adoles-
centes .................................................................... 60488 

BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS 
(Bloco/PR – MG) – Participação do orador na so-
lenidade de posse da nova Diretoria do Centro de 
Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Ge-
rais – CEPPO. Transcurso do 42º aniversário de 
criação da entidade. Discurso do jornalista Carlos 
Lindenberg, Presidente do CEPPO, por ocasião da 
solenidade ............................................................. 60429 

ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV – SP) – 
Apoio às ações de combate ao trabalho escravo 
no Brasil. Importância do trabalho realizado pela 
Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho 
Escravo – CONATRAE, vinculada à Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República. 
Defesa da aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 438, de 2001, sobre o confisco de 
terras escravagistas. Luta da Comissão Pastoral da 
Terra pela justiça social no meio rural ................... 60492 

PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM) – Contra-
riedade à concessão pela Presidenta Dilma Rousseff 
de apoio financeiro a países europeus em detrimento 
da área social ........................................................ 60493 

EDINHO BEZ (PMDB – SC) – Transcurso do 
30º aniversário de criação da Associação dos Jor-
nais do Interior de Santa Catarina – ADJORI/SC . 60493 

AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS – DF) 
– Distorções do sistema tributário no Brasil, espe-
cialmente do Imposto de Renda, fortemente con-
centrado nos salários, em vez de nos ganhos do 
capital .................................................................... 60494 

ALINE CORRÊA (PP – SP) – Resultado dos 
trabalhos realizados no Estado de São Paulo pela 
oradora como integrante da Comissão Especial 
destinada à elaboração de propostas de combate 
às drogas e como Vice-Presidente da Comissão Es-
pecial instituída para a elaboração de estudos sobre 
as causas e consequências do consumo abusivo 
de álcool entre os cidadãos brasileiros. Transcurso 
do aniversário da conquista do direito de voto pela 
mulher brasileira. Importância da participação fe-
minina na política ................................................... 60495 

MENDONÇA PRADO (DEM – SE) – Esca-
lada do tráfico e consumo de drogas no Brasil. Ne-
cessidade de implementação de políticas públicas 
destinadas à prevenção do consumo de drogas e 
à recuperação de dependentes químicos. Precarie-
dade do setor de saúde no Estado de Sergipe ..... 60496 

IRACEMA PORTELLA (PP – PI) – Relatório da 
missão oficial de Parlamentares a países europeus 
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para conhecimento de ações e políticas públicas de 
combate às drogas ................................................ 60498 

FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB – 
PE) – Apelo à equipe econômica governamental 
no sentido da concessão de incentivos tributários 
à indústria automotiva para a instalação de monta-
doras na Região Nordeste ..................................... 60502 

CARLOS MAGNO (PP – RO) – Transcurso do 
Dia do Técnico Agrícola. Congratulações à Federa-
ção Nacional dos Técnicos Agrícolas – FENATA ... 60503 

SANDRO MABEL (PMDB – GO) – Partici-
pação do orador na cerimônia de lançamento do 
Programa Melhor em Casa e do Programa SOS 
Emergências .......................................................... 60504 

V – Ordem do Dia
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Discussão, 

em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61-C, de 2011, que altera o art. 76 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias ........ 60513 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Votação 
de requerimento de retirada da proposta da pauta 60513 

ERIKA KOKAY (PT – DF – Pela ordem) – Ape-
lo à Presidência de adoção de providências para 
a recuperação do mamógrafo do Departamento 
Médico da Casa ..................................................... 60513 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta 
à Deputada Erika Kokay ........................................ 60513 

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados PEPE VARGAS (PT – 
RS), VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP) .............. 60513 

Usaram da palavra para orientação das respec-
tivas bancadas os Srs. Deputados SIBÁ MACHADO 
(PT – AC), LELO COIMBRA (PMDB – ES), SILVIO 
COSTA (Bloco/PTB – PE), ANTONIO IMBASSAHY 
(PSDB – BA), ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD 
– SC), MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/PR 
– AL), LÁZARO BOTELHO (PP – TO), RONALDO 
CAIADO (DEM – GO), ÂNGELO AGNOLIN (PDT – 
TO), CARMEN ZANOTTO (PPS – SC), HELENO 
SILVA (PRB, SE), CHICO ALENCAR (PSOL – RJ), 
FILIPE PEREIRA (PSC – RJ), RUI PALMEIRA (PSDB 
– AL), ODAIR CUNHA (PT – MG) ........................... 60514 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Rejeição 
do requerimento .................................................... 60516 

ANTONIO IMBASSAHY (PSDB – BA) – Pe-
dido de verificação ................................................. 60516 

SIBÁ MACHADO (PT – AC) – Pedido de ve-
rificação conjunta .................................................. 60516 

ODAIR CUNHA (PT – MG) – Pedido de veri-
ficação conjunta ..................................................... 60516 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Deferimento 
dos pedidos de verificação .................................... 60516 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados RONALDO 
CAIADO (DEM – GO), ANTONIO IMBASSAHY 
(PSDB – BA) .......................................................... 60516 

MARCELO CASTRO (PMDB – PI – Pela or-
dem) – Apelo aos membros do PMDB de perma-
nência no plenário ................................................. 60516 

SIBÁ MACHADO (PT – AC – Pela ordem) – 
Solicitação à bancada do PT de comparecimento 
ao plenário ............................................................. 60516 

ÂNGELO AGNOLIN (PDT – TO – Pela ordem) 
– Convocação dos membros do PDT ao plenário . 60516 

AMAURI TEIXEIRA (PT – BA – Pela ordem) – 
Artigo São Paulo não põe um centavo no SAMU/192, 
de Conceição Lemes, veiculado pela Internet ....... 60516 

ANTONIO IMBASSAHY (PSDB – BA – Pela 
ordem) – Diferença entre os modelos de governo 
do PT e do PSDB .................................................. 60518 

PAULO TEIXEIRA (PT – SP – Pela ordem) – 
Apelo aos Deputados de permanência no plenário 
para a aprovação da proposta de prorrogação do 
prazo de vigência da Desvinculação de Receitas 
da União – DRU .................................................... 60518 

SIBÁ MACHADO (PT – AC – Pela ordem) – 
Encontro da bancada federal petista com o Ministro 
do Desenvolvimento Agrário, Afonso Bandeira Flo-
rence, e o Presidente do INCRA, Celso Lisboa de 
Lacerda, destinado à discussão dos investimentos 
governamentais na reforma agrária e na agricultura 
familiar ................................................................... 60519 

ODAIR CUNHA (PT – MG – Pela ordem) – 
Agradecimento aos membros da Comissão Especial 
destinada ao exame da proposta de prorrogação 
do prazo de vigência da Desvinculação de Recei-
tas da União – DRU. Conveniência de aprovação 
da matéria pela Casa ............................................ 60519 

ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD – SC – 
Pela ordem) – Solicitação à Presidência de encer-
ramento da votação ............................................... 60520 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerra-
mento da votação .................................................. 60520 

Rejeição do requerimento ............................ 60520 
Declaração de prejudicialidade de requeri-

mentos de igual teor e de requerimentos de adia-
mento da discussão da matéria............................. 60530 

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados DIMAS RAMALHO 
(Bloco/PPS – SP), JOÃO PAULO LIMA (PT – PE), 
EUDES XAVIER (PT – CE), PROFESSOR SETIMO 
(PMDB – MA), ARIOSTO HOLANDA (Bloco/PSB – 
CE) ........................................................................ 60530 

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado CESAR COLNAGO (PSDB – ES) 60530 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MÁRCIO MACÊDO (PT 
– SE), MARCON (PT – RS), ARTHUR OLIVEIRA 
MAIA (PMDB – BA) ............................................... 60531 

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA 
(Bloco/PR – AL) ..................................................... 60531 
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LAEL VARELLA (DEM – MG – Pela ordem) 
– Presença, na Casa, do Diretor da Faculdade de 
Minas – FAMINAS, Geraldo Lúcio do Carmo, e do 
Sr. Alisson Mattos, assessor do Parlamentar ........ 60532 

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado RONALDO CAIADO (DEM – GO) 60532 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados LUIZ ALBERTO (PT – 
BA), CLÁUDIO PUTY (PT – PA), CÉSAR HALUM 
(PSD – TO), ANTÔNIO ANDRADE (PMDB – MG), 
FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA) .............. 60532 

SIBÁ MACHADO (PT – AC – Pela ordem) – 
Posicionamento do orador favorável à aprovação 
de requerimento de encerramento da discussão 
da matéria ............................................................. 60533 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado FÁBIO FARIA (PSD – RN) ... 60533 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação 
de requerimento de encerramento da discussão da 
matéria .................................................................. 60533 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA) – Questão de ordem sobre falta de 
amparo regimental para o requerimento de encer-
ramento da discussão da matéria ......................... 60533 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Indeferi-
mento da questão de ordem do Deputado Antonio 
Carlos Magalhães Neto ......................................... 60533 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA – Pela ordem) – Apresentação à Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
de recurso contra a decisão da Presidência ......... 60534 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado MOREIRA MENDES (PSD – 
RO) ........................................................................ 60534 

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados SIBÁ MACHADO (PT – 
AC), DOMINGOS SÁVIO (PSDB – MG) ................ 60534 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados LUIS CARLOS HEINZE 
(PP – RS), JOSÉ AIRTON (PT – CE), ROBERTO 
BRITTO (PP – BA), ANTONIO BALHMANN (Bloco/
PSB – CE) ............................................................. 60535 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados SIBÁ MACHA-
DO (PT – AC), MARCELO CASTRO (PMDB – PI), 
SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN), ANTONIO 
IMBASSAHY (PSDB – BA), EDSON PIMENTA 
(PSD – BA), MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR – AL), AGUINALDO RIBEIRO (PP – PB), PAU-
DERNEY AVELINO (DEM – AM), PAULO RUBEM 
SANTIAGO (PDT – PE) ......................................... 60535 

PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM) – Ques-
tão de ordem sobre a impossibilidade de votação 
de requerimentos de encerramento da discussão 
e de encaminhamento da votação ........................ 60536 

PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – Res-
posta ao Deputado Pauderney Avelino ................. 60536 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ROBERTO 
FREIRE (Bloco/PPS – SP), PASTOR MARCO FE-
LICIANO (PSC – SP), OTONIEL LIMA (PRB, SP), 
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ) ............................ 60536 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados ANGELO VANHONI (PT 
– PR), NILDA GONDIM (PMDB – PB), MANOEL 
JUNIOR (PMDB – PB), DANILO FORTE (PMDB – 
CE) ........................................................................ 60537 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados FELIPE MAIA 
(DEM – RN), ODAIR CUNHA (PT – MG), RONALDO 
CAIADO (DEM – GO) ............................................ 60537 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado WELLINGTON ROBERTO 
(Bloco/PR – PB) .................................................... 60538 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ODAIR CUNHA (PT – MG) .................................... 60538 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aprovação 
do requerimento .................................................... 60538 

Encerramento da discussão da matéria ...... 60538 
RONALDO CAIADO (DEM – GO) – Pedido 

de verificação ........................................................ 60538 
ODAIR CUNHA (PT – MG – Pela ordem) – 

Necessidade de cumprimento do interstício de uma 
hora para o pedido de verificação ......................... 60538 

RONALDO CAIADO (DEM – GO – Pela or-
dem) – Pedido à Presidência de informação sobre 
o horário do encerramento da última votação ....... 60538 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta 
ao Deputado Ronaldo Caiado ............................... 60538 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado HUGO MOTTA (PMDB – PB) 60538 

ODAIR CUNHA (PT – MG – Pela ordem) – 
Desistência do uso da palavra pelo Deputado Paulo 
Teixeira .................................................................. 60538 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Informação 
ao Plenário sobre a existência de requerimentos de 
adiamento da votação da matéria ......................... 60538 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Votação de 
requerimento de quebra de interstício para a vota-
ção do requerimento de adiamento da votação da 
matéria por cinco sessões ..................................... 60538 

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. Deputados PAUDERNEY AVE-
LINO (DEM – AM), ANTONIO IMBASSAHY (PSDB 
– BA) ...................................................................... 60539 

RONALDO CAIADO (DEM – GO – Pela or-
dem) – Solicitação à Presidência de esclarecimento 
sobre o número de oradores inscritos para o enca-
minhamento da votação ........................................ 60540 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta 
ao Deputado Ronaldo Caiado ............................... 60540 

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO FERRO 
(PT – PE) ............................................................... 60540 
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PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Declaração 
de prejudicialidade do requerimento de quebra de 
interstício em face de esgotamento do tempo regi-
mental .................................................................... 60540 

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados ANTONIO IMBASSAHY (PSDB – BA), FER-
NANDO FERRO (PT – PE), ROBERTO FREIRE 
(Bloco/PPS – SP) .................................................. 60540 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Votação do 
requerimento de adiamento da votação da matéria 
por cinco sessões .................................................. 60540 

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados SIBÁ MACHADO (PT – 
AC), ANTONIO IMBASSAHY (PSDB – BA) .......... 60541 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado GLADSON CAMELI (PP – AC) 60541 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados SIBÁ MACHA-
DO (PT – AC), MARCELO CASTRO (PMDB – PI), 
EDSON PIMENTA (PSD – BA), VANDERLEI MA-
CRIS (PSDB – SP), EDSON PIMENTA (PSD – BA), 
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG), AGUINAL-
DO RIBEIRO (PP – PB), PAUDERNEY AVELINO 
(DEM – AM), PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – 
PE), ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP), PAS-
TOR MARCO FELICIANO (PSC – SP), MÁRCIO 
MARINHO (PRB, BA), CHICO ALENCAR (PSOL 
– RJ), FELIPE MAIA (DEM – RN), ODAIR CUNHA 
(PT – MG), FELIPE MAIA (DEM – RN) ................. 60541 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Rejeição 
do requerimento .................................................... 60543 

PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM) – Pedido 
de verificação ........................................................ 60543 

VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP) – Pedido 
de verificação conjunta .......................................... 60543 

ODAIR CUNHA (PT – MG) – Pedido de veri-
ficação conjunta ..................................................... 60543 

SIBÁ MACHADO (PT – AC) – Pedido de ve-
rificação conjunta .................................................. 60543 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Deferimento 
dos pedidos de verificação .................................... 60543 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados PAUDERNEY 
AVELINO (DEM – AM), ANTONIO IMBASSAHY 
(PSDB – BA), GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB 
– PE), ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP)....... 60543 

LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG – Pela 
ordem) – Convocação dos Deputados do PR ao 
plenário .................................................................. 60544 

PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE – 
Pela ordem) – Solicitação aos membros do PDT 
de comparecimento ao plenário ............................ 60544 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado OZIEL OLIVEIRA (PDT – BA) 60544 

VICENTINHO (PT – SP – Pela ordem) – Lan-
çamento da campanha salarial dos servidores pú-
blicos municipais de 2012, pela Confederação dos 

Trabalhadores no Serviço Público Municipal – CON-
FETAM em conjunto com a Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Serviço Público Municipal .............. 60544 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA (Bloco/
PSB – PE) ............................................................. 60544 

ASSIS CARVALHO (PT – PI – Pela ordem) – 
Reunião da bancada federal petista com o Ministro 
do Desenvolvimento Agrário, Afonso Bandeira Flo-
rence, e o Presidente do INCRA, Celso Lisboa de 
Lacerda, destinada ao debate da titulação de ter-
ras dos remanescentes de quilombos e de outros 
temas ..................................................................... 60544 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Presença 
no plenário do Presidente da Câmara Municipal de 
Fortaleza, Vereador Acrísio Sena .......................... 60545 

AMAURI TEIXEIRA (PT – BA – Pela ordem) 
– Encaminhamento, à Comissão de Finanças e Tri-
butação, de requerimento de realização audiência 
pública destinada ao debate do controle social da 
política e gestão tributárias.................................... 60545 

Usou da palavra para orientação da respectiva 
bancada o Sr. Deputado FELIPE MAIA (DEM – RN) 60545 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado AFONSO HAMM (PP – RS) . 60547 

NEWTON LIMA (PT – SP – Pela ordem) – 
Classificação dos Municípios de Araraquara, Ribei-
rão Preto e São Carlos, no Estado de São Paulo, 
entre as 20 cidades brasileiras com melhor qualidade 
de vida, segundo o Índice FIRJAN de Desenvolvi-
mento Municipal – IFDM. Transcurso do 154º ani-
versário de fundação do Município de São Paulo . 60547 

JÚNIOR COIMBRA (PMDB – TO – Pela or-
dem) – Classificação do Município de Palmas, Es-
tado do Tocantins, entre as 100 cidades brasileiras 
com melhor qualidade de vida, segundo o Índice 
FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM .... 60547 

BRUNA FURLAN (PSDB – SP – Pela ordem) – 
Regozijo com a classificação do Município de Barue-
ri, Estado de São Paulo, em 1º lugar junto ao Índice 
FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM ..... 60547 

RENAN FILHO (PMDB – AL – Pela ordem) – 
Realização, pela Comissão Especial destinada ao 
exame do projeto sobre a Copa do Mundo de Futebol 
de 2014, de audiência pública com a participação 
do Secretário-Geral da Federação Internacional 
de Futebol – FIFA, Jérôme Valcke, e do Presidente 
Confederação Brasileira de Futebol – CBF, Ricar-
do Teixeira. Garantia, pela FIFA, do pagamento de 
meia-entrada nos jogos do evento a idosos e estu-
dantes .................................................................... 60547 

PEPE VARGAS (PT – RS – Pela ordem) – Pe-
dido à Presidência para encerramento da votação 60548 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerra-
mento da votação .................................................. 60548 

Rejeição do requerimento ............................ 60548 
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Usaram da palavra pela ordem, para re-
gistro de voto, os Srs. Deputados RONALDO 
NOGUEIRA (Bloco/PTB – RS), DARCÍSIO PE-
RONDI (PMDB – RS) ...................................... 60558 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP – Pela 
ordem) – Solicitação à Presidência de concessão 
da palavra ao orador pela Liderança do partido .... 60558 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado ANTONIO BRITO (Bloco/
PTB – BA) .............................................................. 60558 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Reiteração 
do resultado da votação do requerimento ............. 60558 

EDINHO ARAÚJO (PMDB – SP – Pela ordem) 
– Reconhecimento do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, como a 5ª cidade 
mais desenvolvida do País, pelo Índice FIRJAN de 
Desenvolvimento Municipal – IFDM ...................... 60558 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados JÂNIO NATAL (Bloco/
PRP, BA), DOMINGOS DUTRA (PT – MA), PAULO 
PIMENTA (PT – RS), FELIX MENDONÇA JÚNIOR 
(PDT – BA), ARMANDO VERGÍLIO (PSD – GO), 
PADRE TON (PT – RO), ROSANE FERREIRA (Blo-
co/PV – PR) ........................................................... 60558 

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Votação de 
requerimento de quebra de interstício para a vota-
ção do requerimento de adiamento da votação da 
matéria por quatro sessões ................................... 60558 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado LUIZ NOÉ (Bloco/PSB – RS) . 60558 

Usou da palavra para encaminhamento da vota-
ção o Sr. Deputado ONYX LORENZONI (DEM – RS) 60559 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados LEOPOLDO MEYER 
(Bloco/PSB – PR), RATINHO JUNIOR (PSC – PR), 
RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB – MA), DANIEL AL-
MEIDA (Bloco/PCdoB – BA), EDMAR ARRUDA 
(PSC – PR), MANOEL JUNIOR (PMDB – PB), RO-
NALDO ZULKE (PT – RS), MILTON MONTI (Bloco/
PR – SP), ANDRÉ MOURA (PSC – SE), NILTON 
CAPIXABA (Bloco/PTB – RO), PAULO FREIRE 
(Bloco/PR – SP), JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – 
MG), WOLNEY QUEIROZ (PDT – PE), ASSIS DO 
COUTO (PT – PR) ................................................. 60559 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Aviso ao Ple-
nário sobre a desnecessidade de justificativa de 
voto. Anúncio de convocação de sucessivas ses-
sões extraordinárias para a votação da proposta de 
prorrogação do prazo de vigência da Desvinculação 
de Receitas das União – DRU ............................... 60560 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP – Pela 
ordem) – Solicitação à Presidência de concessão 
da palavra ao orador pela Liderança do partido .... 60560 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA – Pela ordem) – Solicitação à Presi-
dência de concessão da palavra ao orador pela 
Liderança do partido .............................................. 60560 

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado SILVIO COSTA (Bloco/PTB – 
PE) .............................................................................. 60560 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados LEONARDO QUINTÃO 
(PMDB – MG), ANDRÉ VARGAS (PT – PR) ......... 60561 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ANDRÉ VAR-
GAS (PT – PR), RENAN FILHO (PMDB – AL), 
ANDRÉ VARGAS (PT – PR), CESAR COLNAGO 
(PSDB – ES), SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – 
RN), CESAR COLNAGO (PSDB – ES), EDSON 
PIMENTA (PSD – BA), MILTON MONTI (Bloco/PR 
– SP), AGUINALDO RIBEIRO (PP – PB), PAULO 
RUBEM SANTIAGO (PDT – PE), RUBENS BUENO 
(Bloco/PPS – PR), OTONIEL LIMA (PRB, SP), CHI-
CO ALENCAR (PSOL – RJ), RONALDO CAIADO 
(DEM – GO), RATINHO JUNIOR (PSC – PR), SAN-
DRA ROSADO (Bloco/PSB – RN), ODAIR CUNHA 
(PT – MG), FELIPE MAIA (DEM – RN) ................. 60561 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Aviso ao Ple-
nário sobre o cumprimento, pela Presidência, do 
tempo regimental concedido aos oradores para o 
uso da palavra ....................................................... 60562 

Rejeição do requerimento de quebra de in-
terstício .................................................................. 60562 

PAULO TEIXEIRA (PT – SP – Pela ordem) – 
Contestação ao discurso proferido pelo Deputado 
Silvio Costa a respeito do orador .......................... 60563 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP – Como 
Líder) – Desnecessidade de prorrogação do prazo 
de vigência da Desvinculação de Receitas da União 
– DRU .................................................................... 60563 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado AN-
TONIO CARLOS MAGALHÃES NETO (DEM – BA) .. 60564 

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ – Como Líder) 
– Posicionamento do PSOL contrário à prorrogação 
do prazo de vigência da Desvinculação de Receitas 
da União – DRU .................................................... 60564

PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação do 
requerimento de adiamento da votação da matéria 
por quatro sessões ................................................ 605676

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação e como Líder o Sr. Deputado ANTONIO 
CARLOS MAGALHÃES NETO (DEM – BA) ......... 60567

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado PEPE VARGAS (PT – RS) .. 60568 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados PEPE VAR-
GAS (PT – RS), RENAN FILHO (PMDB – AL), 
SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN), JORGINHO 
MELLO (PSDB – SC), EDSON PIMENTA (PSD 
– BA), MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR – AL), AGUINALDO RIBEIRO (PP – PB), PAU-
DERNEY AVELINO (DEM – AM), PAULO RUBEM 
SANTIAGO (PDT – PE) ......................................... 60568 
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ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP – Pela 
ordem) – Estranheza ante afirmação da Presidên-
cia sobre cumprimento do Regimento Interno ...... 60569 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Inadmissibili-
dade, pela Presidência, de comportamento inade-
quado por parte do Deputado Roberto Freire ....... 60569 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados RUBENS 
BUENO (Bloco/PPS – PR), COSTA FERREIRA 
(PSC – MA), OTONIEL LIMA (PRB, SP), IVAN VA-
LENTE (PSOL – SP), AUREO (PRTB, RJ), FELIPE 
MAIA (DEM – RN), ODAIR CUNHA (PT – MG) .... 60569 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Rejeição do 
requerimento ......................................................... 60570 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Pedido 
de verificação ........................................................ 60570 

PAULO TEIXEIRA (PT – SP) – Pedido de ve-
rificação conjunta .................................................. 60570 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Deferimento 
dos pedidos de verificação .................................... 60570 

Usaram da palavra para orientação das 
respectivas bancadas os Srs. Deputados ONYX 
LORENZONI (DEM – RS), DUARTE NOGUEIRA 
(PSDB – SP), RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR), 
FELIPE MAIA (DEM – RN) .................................... 60570 

PAULO TEIXEIRA (PT – SP – Como Líder) 
– Solicitação aos membros da base governista de 
comparecimento ao plenário. Contestação aos ar-
gumentos da Oposição contrários à prorrogação do 
prazo de vigência da Desvinculação de Receitas da 
União – DRU. Orientação da respectiva bancada . 60570 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG) ................. 60572 

PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG – Como Lí-
der) – Contestação ao discurso proferido pelo Líder 
do PT – Deputado Paulo Teixeira. Contrariedade à 
proposta de prorrogação do prazo de vigência da 
Desvinculação de Receitas da União – DRU por 4 
anos ....................................................................... 60572 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG) ................. 60573 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerramento 
da votação ............................................................. 60573 

Rejeição do requerimento ............................ 60573 
Prorrogação da sessão por 1 hora .............. 60582 
Aviso ao Plenário sobre a existência de re-

querimento de adiamento da votação da matéria 
por três sessões .................................................... 60582 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação de 
requerimento de quebra de interstício para a vota-
ção do requerimento de adiamento da votação da 
matéria por três sessões ....................................... 60582 

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado FELIPE MAIA (DEM – RN) . 60582 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados DOMINGOS DUTRA 
(PT – MA), SIMÃO SESSIM (PP – RJ) ................. 60583 

HELENO SILVA (PRB, SE – Pela ordem) 
– Apelo à Presidência de consolidação das vota-
ções ....................................................................... 60883 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado PAULO RUBEM SANTIA-
GO (PDT – PE) ...................................................... 60583 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados SIBÁ MA-
CHADO (PT – AC), EDINHO ARAÚJO (PMDB – 
SP), EDSON SILVA (Bloco/PSB – CE), BRUNO 
ARAÚJO (PSDB – PE), ADEMIR CAMILO (PSD – 
MG), PAULO FREIRE (Bloco/PR – SP), TONINHO 
PINHEIRO (PP – MG), RONALDO CAIADO (DEM 
– GO), ÂNGELO AGNOLIN (PDT – TO), CARMEN 
ZANOTTO (PPS – SC), EDMAR ARRUDA (PSC – 
PR), CHICO ALENCAR (PSOL – RJ), VITOR PAU-
LO (PRB, RJ), FELIPE MAIA (DEM – RN), ODAIR 
CUNHA (PT – MG) ................................................ 60584 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Rejeição 
do requerimento de quebra de interstício .............. 60586 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado SALVADOR ZIMBALDI 
(PDT – SP) ........................................................ 60586 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação 
de requerimento de adiamento da votação da ma-
téria por três sessões ............................................ 60586 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado MOACIR MICHELETTO 
(PMDB – PR) ......................................................... 60586 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado RUBENS BUENO (Bloco/
PPS – PR) ............................................................. 60586 

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados LEANDRO VILELA 
(PMDB – GO), BETO FARO (PT – PA), JONAS 
DONIZETTE (Bloco/PSB – SP), CLÁUDIO PUTY 
(PT – PA) ............................................................... 60587 

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado AMAURI TEIXEIRA (PT – BA) 60587 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados SIBÁ MA-
CHADO (PT – AC), EDINHO ARAÚJO (PMDB – 
SP), EDSON SILVA (Bloco/PSB – CE), DUARTE 
NOGUEIRA (PSDB – SP), GUILHERME MUSSI 
(PSD – SP), MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Blo-
co/PR – AL), TONINHO PINHEIRO (PP – MG), 
RONALDO CAIADO (DEM – GO), ANDRÉ FIGUEI-
REDO (PDT – CE), RUBENS BUENO (Bloco/PPS 
– PR), EDMAR ARRUDA (PSC – PR), OTONIEL 
LIMA (PRB, SP), CHICO ALENCAR (PSOL – RJ), 
AUREO (PRTB, RJ), ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME (PSDB – SP), ODAIR CUNHA (PT – MG) 60587 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Rejeição 
do requerimento .................................................... 60589 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação 
de requerimento de votação das emendas, uma a 
uma ........................................................................ 60589 
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Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. Deputados RONALDO CAIADO 
(DEM – GO), SIBÁ MACHADO (PT – AC) ............ 60589 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputado SIBÁ MA-
CHADO (PT – AC), EDINHO ARAÚJO (PMDB – 
SP), EDSON SILVA (Bloco/PSB – CE), DUARTE 
NOGUEIRA (PSDB – SP), HUGO NAPOLEÃO 
(PSD – PI), GORETE PEREIRA (Bloco/PR – CE), 
SANDES JÚNIOR (PP – GO), ONYX LORENZONI 
(DEM – RS), ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE), 
RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR), NELSON PA-
DOVANI (PSC – PR), OTONIEL LIMA (PRB, SP), 
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ), AUREO (PRTB, 
RJ), ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB 
– SP), ODAIR CUNHA (PT – MG) ......................... 60590 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Rejeição 
do requerimento .................................................... 60591 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação 
de requerimento de preferência para a votação do 
texto da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2011, aprovado pela respectiva Comissão 
Especial ................................................................. 60591 

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. Deputados AMAURI TEIXEIRA 
(PT – BA), RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR) ... 60591 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados BERNARDO SANTANA 
DE VASCONCELLOS (Bloco/PR – MG), JEFFER-
SON CAMPOS (PSD – SP) ................................... 60592 

ONYX LORENZONI (DEM – RS – Pela or-
dem) – Solicitação à Presidência de abertura de 
novo painel para a próxima sessão extraordinária. 
Pedido à bancada do DEM de abstenção do regis-
tro de presença no plenário ................................... 60592 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado LEONARDO QUINTÃO 
(PMDB – MG) ..................................................... 60592 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Deter-
minação de abertura de novo painel ..................... 60592 

VI – ENCERRAMENTO
5 – ATA DA 314ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA, DA 
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª 
LEGISLATURA, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011

I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão 

anterior
III – Leitura do expediente
ONYX LORENZONI (DEM – RS – Pela or-

dem) – Solicitação à Presidência de determinação 
da leitura da ata da sessão anterior ...................... 60601 

ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP – Pela 
ordem) – Existência de pedido de abertura de novo 
painel ..................................................................... 60602 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP – Pela 
ordem) – Solicitação à Presidência de abertura 

de novo painel. Apelo aos Deputados do PSDB de 
abstenção do registro de presença no plenário até 
o alcance do quorum regimental. Pedido à Presi-
dência de determinação de leitura da ata da sessão 
anterior .................................................................. 60602 

ONYX LORENZONI (DEM – RS – Pela or-
dem) – Solicitação à Presidência de determinação 
da leitura da ata da sessão anterior ...................... 60602 

HELENO SILVA (PRB, SE – Pela ordem) – 
Consulta à Presidência sobre a possibilidade de 
registro de presença .............................................. 60602 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA – Pela ordem) – Solicitação aos Deputa-
dos do DEM de abstenção do registro de presença 
no plenário até a obtenção do quorum regimental 60602 

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP – Pela 
ordem) – Apelo aos Deputados de comparecimento 
ao plenário. Apelo aos Líderes partidários de deter-
minação às suas respectivas bancadas de registro 
da presença no plenário ........................................ 60602 

AMAURI TEIXEIRA (PT – BA – Pela ordem) 
– Solicitação aos Deputado do PT de compareci-
mento ao plenário para registro de presença ........ 60602 

DR. PAULO CÉSAR (PSD – RJ – Pela ordem) 
– Convocação dos Deputados do PSD ao plenário 
para registro de presença ...................................... 60602 

EDINHO ARAÚJO (PMDB – SP – Pela ordem) 
– Solicitação aos Deputados do PMDB de compa-
recimento ao plenário para registro de presença .. 60602 

LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG – Pela 
ordem) – Convocação dos Deputados do PR e do 
respectivo bloco ao plenário .................................. 60602 

EDSON SILVA (Bloco/PSB – CE – Pela ordem) 
– Apelo à bancada do PSB de comparecimento ao 
plenário para a votação da matéria constante na 
pauta...................................................................... 60602 

ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP – Pela 
ordem) – Descaso do Governo Federal para com 
o Poder Legislativo. Desmoralização da Presidenta 
da República revelada na declaração de Ministro de 
Estado a respeito de sua exoneração da Pasta .... 60602 

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Deter-
minação de leitura da ata da sessão anterior ........ 60603 

RONALDO CAIADO (DEM – GO – Pela or-
dem) – Pedido para leitura compassada e em maior 
tom da ata da sessão anterior ............................... 60603 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA – Pela ordem) – Desrespeito para com 
o Plenário da forma de leitura da ata pelo Deputado 
Luciano Castro ...................................................... 60603 

ALEXANDRE SANTOS (PMDB – RJ – Pela 
ordem) – Registro de voto proferido em sessão an-
terior ...................................................................... 60603 

RONALDO CAIADO (DEM – GO – Pela or-
dem) – Exigência de leitura fiel da ata da sessão 
anterior .................................................................. 60603 
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AMAURI TEIXEIRA (PT – BA – Questão de 
ordem) – Necessidade de registro de presença para 
o uso da palavra no plenário ................................. 60603 

IV – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação, em 

primeiro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 61-C, de 2011, que altera o art. 76 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias ........ 60607 

Votação de requerimento de retirada da pro-
posta da pauta ....................................................... 60607 

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados RONALDO CAIADO (DEM – GO), AMAURI 
TEIXEIRA (PT – BA) ............................................. 60607 

AMAURI TEIXEIRA (PT – BA) – Questão de 
sobre a necessidade de registro da presença para 
o uso da palavra no plenário ................................. 60607 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Resposta à 
questão de ordem do Deputado Amauri Teixeira .. 60607 

RONALDO CAIADO (DEM – GO – Pela or-
dem) – Apresentação de recurso à Mesa Diretora 
contra a questão de ordem do Deputado Amauri 
Teixeira .................................................................. 60607 

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado DUARTE NOGUEIRA (PSDB 
– SP) ...................................................................... 60607 

RONALDO CAIADO (DEM – GO) – Questão 
de ordem sobre a retificação da ata da sessão an-
terior ...................................................................... 60608 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Resposta à 
questão de ordem do Deputado Ronaldo Caiado . 60608 

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado ODAIR CUNHA (PT – MG) . 60608 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados PAULO TEI-
XEIRA (PT – SP), EDINHO ARAÚJO (PMDB – SP), 
SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN), ANTONIO 
IMBASSAHY (PSDB – BA), DR. PAULO CÉSAR 
(PSD – RJ), GORETE PEREIRA (Bloco/PR – CE), 
REBECCA GARCIA (PP – AM), PAUDERNEY AVE-
LINO (DEM – AM), ÂNGELO AGNOLIN (PDT – 
TO), RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR), EDMAR 
ARRUDA (PSC – PR), OTONIEL LIMA (PRB, SP), 
CHICO ALENCAR (PSOL – RJ), CESAR COLNA-
GO (PSDB – ES), ODAIR CUNHA (PT – MG) ...... 60609 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Rejeição do 
requerimento ......................................................... 60610 

ANTONIO IMBASSAHY (PSDB – BA) – Pe-
dido de verificação ................................................. 60610 

ONYX LORENZONI (DEM – RS) – Pedido 
de verificação conjunta .......................................... 60610 

EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ) – Pedido 
de verificação conjunta .......................................... 60610

PRESIDENTE (Marco Maia) – Deferimento 
dos pedidos de verificação .................................... 60610 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados ONYX LO-

RENZONI (DEM – RS), ANTONIO IMBASSAHY 
(PSDB – BA) .......................................................... 60610 

EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ – Pela or-
dem) – Solicitação aos Deputados do PMDB de 
comparecimento ao plenário ................................. 60610 

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP – Como 
Líder) – Importância para o País da prorrogação da 
Desvinculação das Receitas da União – DRU. Soli-
citação aos Deputados de permanência no plenário 
para votação da matéria ........................................ 60610 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerramento 
da votação ............................................................. 60611 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado JOSÉ LINHARES (PP – CE) 60611 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Rejeição do 
requerimento ......................................................... 60611 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados SANDRA ROSADO (Blo-
co/PSB – RN), ALCEU MOREIRA (PMDB – RS) .. 60621 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Declaração de 
prejudicialidade de requerimento de igual teor...... 60621 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Aviso ao Plená-
rio sobre a existência de requerimento de preferên-
cia para votação de texto da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 61, de 2011, aprovado pela res-
pectiva Comissão Especial .................................... 60621 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação de 
requerimento de quebra de interstício para a vota-
ção do requerimento de preferência para votação 
de texto da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2011, aprovado pela respectiva Comissão 
Especial ................................................................. 60621 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação e como Líder o Sr. Deputado ANTONIO 
CARLOS MAGALHÃES NETO (DEM – BA) ......... 60621 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ 
(Bloco/PTB – SP) .................................................. 60623 

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado ODAIR CUNHA (PT – MG) . 60623 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado VANDERLEI MACRIS (PSDB 
– SP) ...................................................................... 60623 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados PAULO TEI-
XEIRA (PT – SP), EDINHO ARAÚJO (PMDB – SP), 
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP), ANTO-
NIO IMBASSAHY (PSDB – BA), DR. PAULO CÉSAR 
(PSD – RJ), LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG), 
AFONSO HAMM (PP – RS), ONYX LORENZONI 
(DEM – RS), PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – 
PE), RUBENS BUENO (Bloco/PPS – PR), EDMAR 
ARRUDA (PSC – PR), VITOR PAULO (PRB, RJ), 
IVAN VALENTE (PSOL – SP), AUREO (PRTB, RJ), 
ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB – 
SP), CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP) ............. 60623 
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PRESIDENTE (Marco Maia) – Rejeição do 
requerimento ......................................................... 60625 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CHAVES (PMDB 
– GO) ..................................................................... 60625 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação de re-
querimento de preferência para votação do texto da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2011, 
aprovado pela respectiva Comissão Especial ....... 60625 

Usou da palavra para encaminhamento da 
votação o Sr. Deputado RUBENS BUENO (Bloco/
PPS – PR) ............................................................. 60625 

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado LEANDRO VILELA 
(PMDB – GO) .................................................... 60626 

PAULO ABI-ACKEL (PSDB – MG – Como 
Líder) – Intransigência do Governo Federal nas 
negociações sobre a proposta de emenda à Cons-
tituição destinada à prorrogação da Desvinculação 
de Receitas da União – DRU por 4 anos. Defesa da 
proposta da Oposição de prorrogação da DRU por 
2 anos .................................................................... 60626 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP – Como 
Líder) – Intransigência do Governo Federal nas 
negociações sobre a proposta de emenda à Cons-
tituição destinada à prorrogação da Desvinculação 
de Receitas da União – DRU por 4 anos. Defesa da 
proposta da Oposição de prorrogação da DRU por 
2 anos .................................................................... 60626 

ONYX LORENZONI (DEM – RS) – Reclama-
ção contra a omissão pela Presidência na resposta 
a questões de ordens apresentadas pelo orador em 
sessão anterior ...................................................... 60626 

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados PAULO TEIXEIRA (PT – SP), ONYX LO-
RENZONI (DEM – RS) .......................................... 60627 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Indeferimento 
das questões de ordens apresentadas pelo Depu-
tado Onyx Lorenzoni ............................................. 60628 

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ – Pela ordem) – 
Consulta à Presidência sobre a consolidação das 
votações ................................................................ 60628 

Usou da palavra para encaminhamento da vota-
ção o Sr. Deputado ONYX LORENZONI (DEM – RS) 60628 

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada PAULO TEIXEIRA (PT – SP) ............ 60628 

ONYX LORENZONI (DEM – RS – Pela or-
dem) – Solicitação à Presidência de informações 
a respeito da colocação sobre a mesa da proposta 
de emenda à Constituição referente à prorrogação 
da Desvinculação de Receitas da União ............... 60628 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Resposta ao 
Deputado Onyx Lorenzoni ..................................... 60629 

ONYX LORENZONI (DEM – RS) – Apresenta-
ção de recurso à Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania contra a decisão da Presidência .. 60629 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO 
CUNHA (PMDB – RJ), SANDRA ROSADO (Blo-
co/PSB – RN), SILVIO COSTA (Bloco/PTB – PE), 
VANDERLEI MACRIS (PSDB – SP), GUILHERME 
CAMPOS (PSD – SP), EDIVALDO HOLANDA JU-
NIOR (Bloco/PTC, MA) .......................................... 60629 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Ques-
tão de ordem sobre os procedimentos adotados no 
processo de votação da matéria ........................... 60630 

PAULO TEIXEIRA (PT – SP – Pela ordem) – 
Apelo à Presidência de continuidade da votação .. 60630 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA – Pela ordem) – Aditamento à questão 
de ordem do Deputado Duarte Nogueira .............. 60630 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Resposta aos 
Deputados Duarte Nogueira e Antonio Carlos Ma-
galhães Neto ......................................................... 60631 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados SANDES 
JÚNIOR (PP – GO), PAUDERNEY AVELINO (DEM 
– AM), GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA), RUBENS 
BUENO (Bloco/PPS – PR), EDMAR ARRUDA (PSC 
– PR), VITOR PAULO (PRB, RJ), IVAN VALENTE 
(PSOL – SP), AUREO (PRTB, RJ), FELIPE MAIA 
(DEM – RN), ODAIR CUNHA (PT – MG) .............. 60631 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Rejeição do 
requerimento ......................................................... 60633 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Pedido 
de verificação ........................................................ 60633 

PAULO TEIXEIRA (PT – SP) – Pedido de ve-
rificação conjunta .................................................. 60633 

EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ) – Pedido 
de verificação conjunta .......................................... 60633 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Deferimento 
dos pedidos de verificação .................................... 60633 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados DUARTE 
NOGUEIRA (PSDB – SP), PAUDERNEY AVELINO 
(DEM – AM), FELIPE MAIA (DEM – RN), RUBENS 
BUENO (Bloco/PPS – PR) .................................... 60633 

HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB – RN 
– Como Líder) – Razões das divergências entre 
partidos da base aliada e da Oposição quanto à 
proposta sobre a Desvinculação de Receitas da 
União – DRU. União da bancada do PMDB em prol 
da aprovação da matéria ....................................... 60634 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP) ..................... 60634 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados JOSÉ MENTOR (PT – 
SP), JOÃO PAULO LIMA (PT – PE), ÍRIS DE ARAÚ-
JO (PMDB – GO) ................................................... 60634 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
SILVIO COSTA (Bloco/PTB – PE) ......................... 60635 

PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – Apro-
vação do requerimento de preferência .................. 60635 
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP) ......... 60646 

Usaram da palavra para encaminhamento 
da votação os Srs. Deputados CESAR COLNAGO 
(PSDB – ES), PEPE VARGAS (PT – RS), ROGÉ-
RIO MARINHO (PSDB – RN) ................................ 60646 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado DANILO FORTE (PMDB – CE) 60647 

Usou da palavra para encaminhamento da vo-
tação o Sr. Deputado AMAURI TEIXEIRA (PT – BA) 60647 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação da 
Emenda nº 1, apresentada à Proposta de Emenda 
à Constituição nº 61, de 2011, com parecer contrá-
rio, ressalvados os destaques ............................... 60647 

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA 
(PMDB – BA) ......................................................... 60647 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados PEPE VAR-
GAS (PT – RS), EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ), 
SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – RN), GUILHERME 
CAMPOS (PSD – SP), LINCOLN PORTELA (Bloco/
PR – MG) ............................................................... 60647 

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA), SILVIO COSTA (Bloco/PTB – PE) .... 60648 

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancadas o Sr. Deputado LINCOLN PORTELA 
(Bloco/PR – MG) ................................................... 60648 

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM – BA), EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ), 
AGUINALDO RIBEIRO (PP – PB) ......................... 60648 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados PEPE VAR-
GAS (PT – RS), SANDRA ROSADO (Bloco/PSB – 
RN), LINCOLN PORTELA (Bloco/PR – MG), AGUI-
NALDO RIBEIRO (PP – PB), ONYX LORENZONI 
(DEM – RS) ........................................................... 60648 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Aviso aos Par-
lamentares a respeito de par de óculos achado so-
bre o piso do plenário ............................................ 60648 

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados PAULO RU-
BEM SANTIAGO (PDT – PE), RUBENS BUENO 
(Bloco/PPS – PR), EDMAR ARRUDA (PSC – PR), 
VITOR PAULO (PRB, RJ), CHICO ALENCAR (PSOL 
– RJ), AUREO (PRTB, RJ), ODAIR CUNHA (PT – 
MG), DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP), ANTONIO 
CARLOS MENDES THAME (PSDB – SP), ONYX 
LORENZONI (DEM – RS) ..................................... 60648 

RONALDO CAIADO (DEM – GO – Pela or-
dem) – Pedido de reexame da decisão da Presi-
dência a respeito dos procedimentos adotados no 
processo de votação da matéria ........................... 60650 

EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ – Pela or-
dem) – Pedido à Presidência de encerramento da 
votação .................................................................. 60650 

DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP) – Ques-
tão de ordem sobre o prazo de encerramento da 
votação nominal da matéria .................................. 60650 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Resposta ao 
Deputado Duarte Nogueira ................................... 60651 

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados MAURO LOPES (PMDB 
– MG), ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP)...... 60651 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerramento 
da votação ............................................................. 60651 

Rejeição da Emenda nº 1 ............................ 60651 
Votação da Proposta de Emenda à Consti-

tuição nº 61, de 2011, com parecer favorável, res-
salvados os destaques .......................................... 60663

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP) ......... 60663 

PRESIDENTE (Marco Maia) – Aviso ao Ple-
nário sobre a computação, pela Presidência, da 
abstenção de voto do Deputado Roberto Freire e 
do voto favorável do Deputado Mauro Lopes ........ 60663 

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado EDSON SANTOS (PT – RJ) 60663 

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado ANDRÉ VARGAS 
(PT – PR) .......................................................... 60663 

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ODAIR CUNHA (PT – MG) .................................... 60663 

ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – SP – Pela 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Não havendo 
quorum regimental para abertura da sessão, nos termos 
do § 3º do art. 79 do Regimento Interno, aguardaremos 
até meia hora para que ele se complete.

ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Geraldo Resende

RORAIMA

Raul Lima PSD 
Total de RORAIMA 1

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Total de AMAPÁ 1

PARÁ

Zé Geraldo PT 
Total de PARÁ 1

RONDÔNIA

Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 1

ACRE

Henrique Afonso PV PvPps
Total de ACRE 1

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Domingos Dutra PT 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MARANHÃO 3

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Eudes Xavier PT 
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Total de CEARÁ 7

PIAUÍ

Júlio Cesar PSD 
Total de PIAUÍ 1

PARAÍBA

Luiz Couto PT 
Total de PARAÍBA 1

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Renan Filho PMDB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de ALAGOAS 3

BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Geraldo Simões PT 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valmir Assunção PT 
Total de BAHIA 4

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Eduardo Azeredo PSDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de MINAS GERAIS 4

 
RIO DE JANEIRO

Chico D`Angelo PT 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Total de RIO DE JANEIRO 3

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Edinho Araújo PMDB 
Penna PV PvPps
Roberto de Lucena PV PvPps
Vicente Candido PT 
Total de SÃO PAULO 5

SEÇÃO I

Ata da 310ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
em 8 de novembro de 2011

Presidência dos Srs.: Luiz Couto, Izalci, Sabino Castelo Branco, Márcio Marinho, 
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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MATO GROSSO

Roberto Dorner PSD 
Total de MATO GROSSO 1

GOIÁS

Ronaldo Caiado DEM 
Total de GOIÁS 1

MATO GROSSO DO SUL

Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 1

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Total de PARANÁ 5

SANTA CATARINA

Gean Loureiro PMDB 
Luci Choinacki PT 
Onofre Santo Agostini PSD 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 4

RIO GRANDE DO SUL

Luis Carlos Heinze PP 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 2

I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 9 horas e 30 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – A lista de 
presença registra na Casa o comparecimento de 51 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI, servindo 
como 2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão 
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Passa-se à 
leitura do expediente.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI, servindo 
como 1º Secretário, procede à leitura do seguinte:

III – EXPEDIENTE
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Of.Pres. nº 291/2011 – CEC

Brasília, 19 de outubro de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal

Assunto: Comunica apreciação de proposição.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providên-

cias regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 
3.518/2008, foi apreciado, nesta data, por esta Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Fátima Bezerra, 
Presidenta.

Publique-se.
Em 8-11-11. – Marco Maia, Presidente.

Of.Pres. nº 304/2011 – CEC

Brasília, 26 de outubro de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal

Assunto: Comunica apreciação de proposição.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as provi-

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 

nº 2.134/2011, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Fátima Bezerra, 
Presidenta.

Publique-se.
Em 8-11-11. – Marco Maia, Presidente.

 
Of. Pres. nº 355/11-CFT

 
Brasília, 19 de outubro de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Apreciação de proposição

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este 
Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 6.472/09.

Pelo exposto, solicito autorizar a publicação do 
referido projeto e do parecer a ele oferecido. 

Atenciosamente, – Deputado Cláudio Puty, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 8-11-11. – Marco Maia, Presidente.
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Ofício nº 748 /2011/CFFC-P 

Brasília, 21 de outubro de 2011

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Publicação da PFC nº 53, de 2008.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao art. 58 do Regimento Interno, para fins de publica-
ção, que esta Comissão, em reunião ordinária reali-
zada no dia 10/10/2011, concluiu pelo encerramento 
e arquivamento da Proposta de Fiscalização e Con-
trole n.º 53/2008, do Dep. Dr. Pinotti, que “Propõe que 
a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle re-
alize ato de fiscalização sobre o Programa Saúde da 
Família (PSF)”.

Atenciosamente, – Deputado Sérgio Brito, Pre-
sidente. 

Publique-se.
Em 8-11-11. – Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Ofício nº 0331/2011-P

Brasília, 28 de setembro de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 

apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de 
Lei nº 1.296/07.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, Deputado Saraiva Felipe, 
Presidente.

Publique-se.
Em 8-11-11. – Marco Maia, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P-166/11-CTASP 

Brasília, 19 de outubro de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MARCO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Apreciação de projeto de lei

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Re-

gimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto 
de Lei nº 520/11- do Sr. Laércio Oliveira - que “altera 
dispositivo do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezem-
bro de 1987, para reduzir o valor do laudêmio relativo 
a imóveis de propriedade da União”.

Atenciosamente, – Deputado Silvio Costa, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 8-11-11. – Marco Maia, Presidente.
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INDICAÇÃO Nº 1.886, DE 2011 
(Da Comissão Especial – Lei da Anistia)

Sugere o envio de Indicação a Minis-
tra-Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República e a Ministra do Planejamento, 
Orçamento e Gestão visando alterações 
nas regras sobre remuneração de empre-
gados públicos anistiados com base na Lei 
8.878, de 1994.

Excelentíssimas Senhoras Ministra-Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República e Ministra do 
Planejamento, Orçamento e Gestão:

A Comissão Especial destinada a acompanhar 
a aplicação de leis de anistia - CEANISTI é uma Co-
missão Especial desta Casa Legislativa, destinada a 
acompanhar, por prazo determinado, a aplicação de 
leis de anistia, entre as quais a Lei nº 8.878, de 1994, 
que dispõe sobre anistia dos servidores e empregados 
públicos demitidos no governo Collor.

Comissão Especial sobre o mesmo tema funcio-
nou durante a legislatura passada, tendo, ao concluir 
seus trabalhos, aprovado relatório final cuja cópia foi 
expedida, ainda em 2010, aos então titulares das Pas-
tas hoje sob a gestão de Vossas Excelências. Simulta-
neamente, foi encaminhada a Indicação nº 6.740, de 
2010, contendo análise do tema e sugestões subme-
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tidas à apreciação do Poder Executivo, referentes a 
envio de projeto de lei de autoria do Poder Executivo 
que permita eliminar diferenças significativas entre a 
remuneração recebida por empregado anistiado, em 
exercício em órgão ou entidade da administração federal 
direta, autárquica e fundacional, e a remuneração dos 
demais servidores dos mesmos órgãos ou entidades, 
submetidos a regime estatutário.

Até o presente momento, a Câmara dos Depu-
tados não recebeu resposta às sugestões contidas 
na referida Indicação. Posso supor que a ausência 
de manifestação tenha sido motivada pela sucessão 
presidencial. Ainda que o exame da matéria possa ter 
sido retardado, asseguro que as questões pendentes 
com referência à aplicação da Lei nº 8.878, de 1994, 
não perderam sua relevância e oportunidade. Por essa 
razão, subscrevo a presente Indicação, na condição de 
Relator da CEANISTI, reiterando os termos da Indica-
ção nº 6.740, de 2010, que ora passo a transcrever.

Atualmente, os critérios para remuneração dos 
empregados anistiados de que trata o parágrafo único 
do art. 2º da Lei nº 8.878, de 1994, são estabelecidos 
pelo capítulo V da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 
2009, que assim dispõe:

“DA REMUNERAÇÃO DOS BENEFI-
CIADOS PELA LEI No 8.878, DE 11 DE MAIO 
DE 1994

Art. 309. O empregado de órgão ou enti-
dade da União beneficiado pela Lei nº 8.878, 
de 11 de maio de 1994, que retornar ao ser-
viço em órgão ou entidade da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional 
com fundamento no parágrafo único do art. 2o 
daquela Lei estará sujeito à jornada semanal 
de trabalho de 40 (quarenta) horas, salvo si-
tuação especial prevista em lei. 

Art. 310. Caberá ao empregado que retor-
nar ao serviço na administração pública fede-
ral direta, autárquica e fundacional apresentar 
comprovação de todas as parcelas remune-
ratórias a que fazia jus no prazo decadencial 
de 15 (quinze) dias do retorno, as quais serão 
atualizadas pelos índices de correção adotados 
para a atualização dos benefícios do regime 
geral da previdência social, desde aquela data 
até a do mês anterior ao do retorno.

§ 1o Não sendo válida ou não havendo a 
comprovação referida no caput deste artigo, o 
Poder Executivo fixará o valor da remuneração 
dos empregados de que trata o caput deste 
artigo, de acordo com a área de atuação e o 
nível do emprego ocupado, nos termos dos 
valores constantes do Anexo CLXX desta Lei.

§ 2o É vedada a combinação da remune-
ração fixada nos termos do § 1o deste artigo 
com as parcelas remuneratórias de que trata 
o caput deste artigo.

§ 3o Não haverá nenhum pagamento em 
caráter retroativo.

§ 4o Aos empregados de que trata o caput 
deste artigo serão devidos os auxílios trans-
porte e alimentação, observados as normas 
e os regulamentos aplicáveis aos servidores 
públicos federais. 

§ 5o A partir da data do retorno, as par-
celas remuneratórias de que trata o caput 
e o § 1o deste artigo serão reajustadas nas 
mesmas datas e índices da revisão geral dos 
vencimentos dos servidores públicos federais.”

O Anexo CLXX de que trata o § 1º do art. 310 
da Lei nº 11.907/2009 contém os seguintes valores:
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Embora os objetivos de tais disposições sejam 
promover a justa recomposição dos salários dos em-
pregados reintegrados, ocorre que, em algumas si-
tuações, embora exerçam funções de igual nível de 
complexidade e responsabilidade que as executadas 
pelos demais servidores do mesmo órgão ou entida-
de, sujeitos a regime estatutário, os anistiados termi-
nam por receber remuneração inferior, em desacordo 
com o princípio constitucional da igualdade de todos 
perante a lei.

Alterações nas normas sobre a matéria depen-
dem da iniciativa do Presidente da República, em vir-
tude da reserva estabelecida pelo art. 61, § 1º, II, “a”, 
da Constituição Federal. Por essa razão, a CEANISTI 
adotou a decisão de sugerir ao Poder Executivo o en-
vio de projeto de lei que: 

I – estabeleça critérios para aferir a simi-
laridade das funções exercidas por emprega-
dos anistiados em exercício na administração 
federal direta, autárquica e fundacional e dos 
demais servidores pertencentes aos quadros 
de pessoal dos mesmos órgãos e entidades, 
sujeitos a regime estatutário; 

II – defina regra que faculte ao empregado 
anistiado a percepção do vencimento básico e 
das vantagens de caráter permanente devidas 
aos ocupantes de cargos cujas atribuições se-
jam similares àquelas por eles desenvolvidas.

É como encaminho as presentes suges-
tões.

Sala da Comissão, em 28 de setembro 
de 2011.– Deputado Chico Lopes, (Presiden-
te), Deputado Arnaldo Faria de Sá, (Relator).

INDICAÇÃO Nº 1.887, DE 2011 
(Da Comissão Especial – Lei da Anistia)

Sugere o envio de Indicação a Minis-
tra-Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República e a Ministra do Planejamento, 
Orçamento e Gestão propondo a adoção 
de providências relativas à aplicação da 
Lei nº 8.878, de 1994, que trata de anistia 
de servidores exonerados ou demitidos 
no período de 16 de março de 1990 a 30 de 
setembro de 1992.

Excelentíssimas Senhoras Ministra-Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República e Ministra do 
Planejamento, Orçamento e Gestão:

A Comissão Especial destinada a acompanhar 
a aplicação de leis de anistia – CEANISTI é uma Co-
missão Especial desta Casa Legislativa, destinada a 
acompanhar, por prazo determinado, a aplicação de 

leis de anistia, entre as quais a Lei nº 8.878, de 1994, 
que dispõe sobre anistia dos servidores e empregados 
públicos demitidos no governo Collor.

Comissão Especial sobre o mesmo tema funcio-
nou durante a legislatura passada, tendo, ao concluir 
seus trabalhos, aprovado relatório final cuja cópia foi 
expedida, ainda em 2010, aos então titulares das Pastas 
hoje sob a gestão de Vossas Excelências. Simultanea-
mente, foi encaminhada a Indicação nº 6.741, de 2010, 
contendo análise do tema e sugestões submetidas à 
apreciação do Poder Executivo.

Até o presente momento, a Câmara dos Depu-
tados não recebeu resposta às sugestões contidas 
na referida Indicação. Posso supor que a ausência 
de manifestação tenha sido motivada pela sucessão 
presidencial. Ainda que o exame da matéria possa ter 
sido retardado, asseguro que as questões pendentes 
com referência à aplicação da Lei nº 8.878, de 1994, 
não perderam sua relevância e oportunidade. Por essa 
razão, subscrevo a presente Indicação, na condição 
de Relator da CEANISTI, reiterando os termos da re-
ferida Indicação nº 6.741, de 2010, que ora passo a 
transcrever. 

No período do Governo Collor (1990-1992), embo-
ra não existam documentos comprobatórios, estima-se 
que aproximadamente 100 mil servidores e emprega-
dos da Administração Pública federal foram demitidos 
ou exonerados.

A Lei nº 8.878/1994 surgiu com o objetivo de re-
verter as demissões e exonerações feitas arbitraria-
mente, em desconformidade com preceitos constitucio-
nais e legais e por motivação exclusivamente política. 
Apesar de não haver registros oficiais, calcula-se que 
aproximadamente 60 mil anistias foram concedidas 
com base nessa lei.

A partir da instauração de inquérito civil público 
em fevereiro de 1995, pelo Ministério Público Federal, 
para apuração da regularidade de processos em que 
a anistia foi concedida, foram instaladas sucessivas 
comissões especiais revisoras pelo Poder Executivo 
(Decretos nº 1.498 e nº 1.499, de 1995, Decreto nº 
3.363, de 2000, e Decreto nº 5.115, de 2004, em vigor).

De acordo com os dados fornecidos pela atual 
Comissão Especial Interministerial – CEI, foram rece-
bidos naquela Comissão 14.822 requerimentos, en-
viados entre 24 de junho de 2004 e 30 de novembro 
de 2004, de pedido de revisão de ato de anulação de 
anistia concedida com base na Lei nº 8.878, de 1994. 
Até a presente data foram apreciados 13.930 pedidos, 
dos quais 11.698 foram deferidos (25 trabalhadores 
retornaram por força de decisão judicial). Aguardam 
julgamento 920 processos. Quanto aos requerimentos 
deferidos, retornaram ao trabalho 7.299 anistiados – os 
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demais aguardam o retorno. Em relação aos proces-
sos indeferidos, foram apresentados 1.286 pedidos de 
reconsideração. 

Considerado todo o histórico da Lei nº 8.878/1994 
e os dados mencionados, que revelam a dimensão das 
arbitrariedades cometidas entre 1990 e 1992, há que 
se reconhecer o esforço da CEI e demais órgãos com-
petentes do Poder Executivo para agilizar o processo 
de análise dos milhares de requerimentos subscritos 
pelos servidores injustamente desligados de seus car-
gos e empregos.

Devem, assim, ser considerados os avanços 
ocorridos em função de providências adotadas pelo 
Poder Executivo, como o Parecer nº JT 01/2007, da 
AGU, peça fundamental para conferir maior seguran-
ça jurídica e agilidade na tramitação dos processos 
de anistia. No âmbito do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, cabe também citar a edição da 
Orientação Normativa nº 4/2008, da SRH, que siste-
matizou procedimentos para o retorno ao serviço dos 
servidores anistiados

Todavia, é preciso também dizer que, sem o enor-
me esforço de mobilização e persistência dos interes-
sados, organizados em associações representativas 
em todo o País, esse quadro não teria se modificado. 
Não é demais lembrar que essa batalha vendo sendo 
travada há mais de quinze anos, período em que os 
demitidos têm enfrentado as dificuldades econômicas 
e psicológicas decorrentes do afastamento de suas 
funções, bem como o desgaste e as frustrações de-
correntes das idas e vindas aos órgãos públicos em 
busca de informações e soluções para os pedidos de 
reintegração aos seus postos de trabalho.

A eliminação dos obstáculos enfrentados pelos 
anistiados e postulantes à anistia não impõe, na maio-
ria dos casos, alterações na Lei nº 8.878/1994. Boa 
parte dessas dificuldades pode ser resolvida median-
te a adoção de providências administrativas, com os 
seguintes objetivos: 

1. melhorar as condições de funciona-
mento da CEI, dotando-a de mais recursos 
materiais e humanos para o julgamento dos 
requerimentos e pedidos de reconsideração 
pendentes;

2. definir cronogramas de deliberação 
dos requerimentos e de edição das portarias 
de retorno e torná-los acessíveis na internet e 
por outros meios de divulgação, de modo que 
os interessados possam acompanhar o anda-
mento dos processos e verificar a observância 
de critérios de precedência; 

3. garantir maior transparência a partir 
de deliberações adotadas em sessões públi-

cas, a exemplo do que ocorre na Comissão de 
Anistia do Ministério da Justiça;

4. assegurar o aproveitamento de anis-
tiados nas vagas de concursos a serem rea-
lizados pelo governo federal, em número cor-
respondente ao de postulantes habilitados na 
forma da Lei nº 8.878/1994 para os respectivos 
cargos e empregos;

5. aclarar dúvidas que ainda possam 
existir sobre qual é a autoridade competente 
para determinar a reintegração dos anistiados, 
sobretudo daqueles oriundos de empresas 
extintas; e 

6. adotar as providências cabíveis para 
que sejam consignados no orçamento anual 
os recursos indispensáveis para que se efetive 
o retorno dos anistiados.

A adoção dessas providências requer, acima de 
tudo, vontade política. Considerando o compromis-
so histórico da Sra. Presidente da República com os 
servidores vítimas de demissões arbitrárias e, ainda, 
atendendo a reivindicação dos interessados, este De-
putado, Relator da recém instalada Comissão Especial 
destinada a acompanhar a aplicação de leis de anistia, 
entendeu por bem encaminhar ao Poder Executivo a 
presente Indicação, na qual reitera as sugestões de 
providências acima mencionadas e de outras que se 
mostrem apropriadas para conferir maior celeridade na 
concessão da anistia de que trata a Lei nº 8.878/1994.

É como encaminho a presente Indicação, confian-
te de que o assunto merecerá das ilustres Ministras a 
necessária atenção.

Sala da Comissão,8 de novembro de 2011.– De-
putado Chico Lopes, (Presidente), Deputado Arnaldo 
Faria de Sá, (Relator).

INDICAÇÃO Nº 1.888, DE 2011 
(Da Comissão Especial – Lei da Anistia)

Sugere o envio de Indicação ao Mi-
nistro da Justiça e Ministra-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, visando 
a adoção de providências relativas à apli-
cação da Lei nº 10.559, de 2002, que trata 
de anistia política.

Excelentíssimos Senhores Ministro da Justiça e 
Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública:

A Comissão Especial destinada a acompanhar 
a aplicação de leis de anistia – CEANISTI é uma Co-
missão Especial desta Casa Legislativa, destinada a 
acompanhar, por prazo determinado, a aplicação de 
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leis de anistia, entre as quais a Lei nº 10.559/2002, 
que trata de anistia política.

Comissão Especial sobre o mesmo tema funcio-
nou durante a legislatura passada, tendo, ao concluir 
seus trabalhos, aprovado relatório final cuja cópia foi 
expedida, ainda em 2010, aos então titulares das Pastas 
hoje sob a gestão de Vossas Excelências. Simultanea-
mente, foi encaminhada a Indicação nº 6.739, de 2010, 
contendo análise do tema e sugestões submetidas à 
apreciação do Poder Executivo.

Até o presente momento, a Câmara dos Depu-
tados não recebeu resposta às sugestões contidas 
na referida Indicação. Posso supor que a ausência 
de manifestação tenha sido motivada pela sucessão 
presidencial. Ainda que o exame da matéria possa ter 
sido retardado, asseguro que as questões pendentes 
com referência à aplicação da Lei nº 10.559, de 2002, 
não perderam sua relevância e oportunidade. Por essa 
razão, subscrevo a presente Indicação, na condição de 
Relator da CEANISTI, reiterando os termos da Indica-
ção nº 6.739, de 2010, que ora passo a transcrever. 

A Lei nº 10.559/2002 foi aprovada pelo Congres-
so Nacional para viabilizar a concessão do direito de 
anistia que o constituinte assegurou, no art. 8º do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, a todos 
os que foram atingidos, em decorrência de motivação 
exclusivamente política, por atos de exceção, institu-
cionais ou complementares. A lei tem por fim conceder 
reparações e restaurar direitos arbitrariamente supri-
midos em difícil período de nossa história.

Apesar da complexidade das questões de mérito 
e administrativas envolvidas na concessão dessas re-
parações, do grande número de requerimentos apre-
sentados e da precariedade da estrutura funcional da 
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, a refe-
rida Comissão tem conseguido grandes avanços no 
sentido de maior celeridade e transparência de seus 
julgamentos. De acordo com os dados apresentados 
a esta Comissão, até o final de 2008, dos cerca de 63 
mil requerimentos que haviam sido autuados desde 
2001, mais de 44 mil haviam sido objeto de apreciação 
pela Comissão de Anistia. Estima-se que 4 mil novos 
pedidos são recebidos por ano, na medida em que são 
abertos arquivos públicos e divulgadas informações 
antes classificadas como reservadas, confidenciais ou 
secretas. A Comissão de Anistia recebeu, desde sua 
criação até 2010, quase 70 mil pedidos.

Milhares de pessoas, muitas em idade bastante 
avançada, aguardam o reconhecimento de seus direi-
tos, seja mediante deliberação sobre o pedido inicial, 
seja na forma de recurso das decisões adotadas pela 
Comissão de Anistia. 

Fato relevante a ser mencionado, ocorrido no 
período de funcionamento da CEANISTI, é a decisão 
do TCU nos autos do processo TC-011.627/2006-4. 
Acolhida a preliminar de incompetência daquela Cor-
te de Contas para revisar o mérito das concessões 
de anistia, o Plenário do TCU decidiu revogar medida 
cautelar que determinava a suspensão de pagamento 
de valores retroativos aos anistiados cujo fundamen-
to para o reconhecimento dessa condição específica 
consistiu no licenciamento ex-officio do requerente, na 
graduação de Cabo, em razão da limitação de tem-
po de serviço estabelecida pela Portaria nº 1.104/64 
(Acórdão nº 2.891/2008). 

Todavia, em relação aos Cabos da Aeronáutica, 
remanesce a controvérsia sobre a anulação das por-
tarias de anistia dos 495 que ingressaram após a vi-
gência da Portaria nº 1.104GM3/64. Essa questão foi 
também abordada nos Ofícios nº 85/2009, nº 114/2009 
e nº 147/2010, enviados à AGU, o último ainda pen-
dente de resposta. A Comissão de Anistia do Ministério 
da Justiça aguarda, ademais, a manifestação da AGU 
sobre os pedidos de revisão das anistias concedidas 
aos Cabos com ingresso anterior à referida Portaria, 
solicitados indevidamente pelo Ministério da Defesa.

Os demais problemas referentes à aplicação da 
Lei nº 10.559, de 2002, relatados pelos interessados, 
foram apontados no item 7 do relatório, cabendo des-
tacar os seguintes: 

i – demora na deliberação dos requerimentos de 
anistia e dos recursos;

ii – possível inversão na ordem de jul-
gamento dos processos (mais novos em de-
trimento dos mais antigos); 

iii – discriminação dos anistiados e viúvas 
no caso dos militares, particularmente em razão 
de sua inclusão no regime do anistiado político; 

iv – não estariam sendo respeitados os 
prazos da Lei n º 11.354/2006 para pagamento 
dos termos de adesão e a inclusão do militar 
anistiado na folha de pagamento; 

v – não estaria sendo considerado o art. 
8º do ADCT, que assegura as promoções na 
inatividade, constatando-se a utilização ape-
nas da bolsa de salários do DataFolha, cujos 
valores correspondem a salários base para a 
admissão; 

vi – demora na substituição da aposen-
tadoria excepcional de anistiado – AEA por 
prestação mensal, permanente e continuada 
– PMPC; 

vii – em relação ao pagamento, divisão 
dos anistiados em dois grupos, alguns na folha 
de pagamento (anistiados dos órgãos oficiais) 
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e outros como verba de custeio (anistiados da 
iniciativa privada) – no segundo caso o paga-
mento ficaria pendente da liberação de verbas;

viii – exigência, pelo INSS, além de cópia 
de Portaria do Ministério da Justiça, publicada 
no DOU, de certidão emitida pela Comissão de 
Anistia para comprovação de tempo de afas-
tamento das atividades profissionais exigida 
por lei, embora as normas vigentes facultem 
a apresentação de uma ou de outra prova;

ix – exigência, pelo INSS, de contribuição 
previdenciária aos anistiados políticos pelo 
tempo declarado e assegurado nas decisões 
do Ministro da Justiça;

x – inobservância do direito de promo-
ção nos termos do art. 8º do ADCT, segundo o 
qual deverão ser asseguradas “as promoções, 
na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou 
graduação a que teriam direito se estivessem 
em serviço ativo, obedecidos os prazos de 
permanência em atividade previstos nas leis 
e regulamentos vigentes, respeitadas as ca-
racterísticas e peculiaridades das carreiras 
dos servidores públicos civis e militares e ob-
servados os respectivos regimes jurídicos”;

xi – discriminações decorrentes da apli-
cação do regime do anistiado político;

xii – cálculo incorreto de valores retroati-
vos e anulação indevida de termos de adesão 
firmados com base na Lei nº 11.354/2006;

xiii – aplicação de critérios diferenciados 
na apreciação de requerimento de anistiados 
políticos oriundos da Petrobras, demitidos em 
1983 por participação em greve.

Entendemos que esses problemas não podem ser 
atribuídos a omissões ou lacunas legais. A nosso ver, 
são antes decorrentes de interpretações restritivas das 
leis, que se mostram prejudiciais aos anistiados e aos 
postulantes à anistia, bem como da falta de condições 
adequadas ao funcionamento da Comissão de Anistia.

Para que sejam solucionados, consideramos im-
prescindível que se firme entendimento jurídico consis-
tente, que seja vinculante para os órgãos envolvidos 
na aplicação da Lei nº 10.559/2002. Por isso julgamos 
fundamental a elaboração, pela Advocacia-Geral da 
União, de parecer interpretativo sobre a Lei nº 10.559, 
a exemplo do ocorrido com a Lei nº 8.878/1994, a res-
peito das questões ora mencionadas, bem como da-
quelas constantes dos referidos Ofícios nº 85 e nº 114, 
de 2009, e nº 147, de 2010. Sem sombra de dúvida, 
tal medida contribuirá para conferir maior celeridade 
no andamento dos processos, mediante uniformização 
de orientação e procedimentos, bem como para evitar 

recursos administrativos e ações judiciais, em benefício 
de milhares de requerentes que há anos aguardam o 
reconhecimento de seus direitos.

Em face do exposto, tomo a iniciativa de sugerir 
ao Poder Executivo a adoção das providências acima 
referidas, na certeza de que o assunto merecerá dos 
ilustres Ministros a necessária atenção.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2011.– 
Deputado Chico Lopes, (Presidente), Deputado Ar-
naldo Faria de Sá, (Relator).

INDICAÇÃO Nº 1.889, DE 2011 
(Da Comissão Especial – Lei da Anistia)

Sugere o envio de Indicação a Ministra-
-Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública, visando a adoção de providências 
relativas à aplicação das Leis nº 10.790, de 
2003, e nº 11.282, de 2006, que tratam de 
anistia de trabalhadores da Petrobras e dos 
Correios, respectivamente.

Excelentíssima Senhora Ministra-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República:

A Comissão Especial destinada a acompanhar 
a aplicação de leis de anistia – CEANISTI é uma Co-
missão Especial desta Casa Legislativa, destinada a 
acompanhar, por prazo determinado, a aplicação de leis 
de anistia, entre as quais as Leis nº 10.790, de 2003, e 
nº 11.282, de 2006, que tratam de anistia de trabalha-
dores da Petrobras e dos Correios, respectivamente.

Comissão Especial sobre o mesmo tema funcio-
nou durante a legislatura passada, tendo, ao concluir 
seus trabalhos, aprovado relatório final cuja cópia foi 
expedida, ainda em 2010, ao então titular da Pasta 
hoje sob a gestão de Vossa Excelência. Simultanea-
mente, foi encaminhada a Indicação nº 6.738, de 2010, 
contendo análise do tema e sugestões submetidas à 
apreciação do Poder Executivo.

Até o presente momento, a Câmara dos Depu-
tados não recebeu resposta às sugestões contidas 
na referida Indicação. Posso supor que a ausência de 
manifestação tenha sido motivada pela sucessão pre-
sidencial. Ainda que o exame da matéria possa ter sido 
retardado, asseguro que as questões pendentes com 
referência à aplicação das Leis nº 10.790, de 2003, e 
nº 11.282, de 2006, não perderam sua relevância e 
oportunidade. Por essa razão, subscrevo a presente 
Indicação, na condição de Relator da CEANISTI, reite-
rando os termos da Indicação nº 6.738, de 2010, que 
ora passo a transcrever. 

A Lei nº 10.790/2003 concedeu anistia a dirigen-
tes, representantes sindicais e demais trabalhadores 
integrantes da categoria profissional dos empregados 
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da empresa Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, que, 
no período compreendido entre 10 de setembro de 
1994 e 1º de setembro de 1996, sofreram punições, 
despedidas ou suspensões contratuais, em virtude de 
participação em movimento reivindicatório, e assegu-
rou aos dispensados ou suspensos a reintegração no 
emprego.

De acordo com informações prestadas por repre-
sentante da Petrobras em audiência pública realizada 
pela CEANISTI em 14 de maio de 2008, cerca de 600 
requerimentos de anistia foram indeferidos, sob o ar-
gumento de que aos interessados, oriundos da extinta 
PETROMISA, não se aplicam as disposições da Lei 
nº 10.790/2003. 

Segundo notícias veiculadas na mídia, parte des-
ses empregados, após extinção da PETROMISA no 
governo Collor, teriam sido readmitidos na Petrobras 
por força de decisão judicial. Deste modo, quando de-
mitidos, seriam empregados da Petrobras e, nessa 
condição, estariam alcançados pela Lei nº 10.790/2003.

Consultada a respeito, por meio do Ofício 
85/2009, desta Comissão, assim se manifestou a 
AGU: “Referente à extensão aos empregados da 
PETROMISA dos efeitos da Lei nº 10.790, de 2003, 
que anistia dirigentes, representantes sindicais e 
demais trabalhadores integrantes da categoria pro-
fissional dos empregados da Petróleo Brasileiso S.A 
– PETROBRAS, há que se tecer algumas conside-
rações: a ponderação veiculada no Ofício da CEA-
NISTI é que alguns trabalhadores da PETROMISA, 
extinta no Governo Collor, teriam sido readmitidos 
na PETROBRAS, por decisão judicial; ora, se esses 
empregados da PETROMISA foram efetivamente re-
admitidos por decisão judicial como trabalhadores 
da PETROBRAS (somente a análise da força exe-
cutória da decisão judicial será capaz de equacio-
nar essa questão), ainda que em quadro ou tabela 
especial, e se enquadram nos requisitos legais pos-
tos no art. 1º da Lei 10.790, de 2003, empregados 
da PETROBRAS serão e a eles deve se aplicar o 
contido na citada Lei de anistia dos empregados da 
PETROBRAS”(Of. 015/AGU, em 22/02/2010, assina-
do pelo Advogado-Geral da União, Dr. LUÍS INÁCIO 
LUCENA ADAMS).

A matéria exige posicionamento da empresa e 
dos órgãos jurídicos competentes, conforme aborda-
do no Ofício nº 85/2009, encaminhado por esta Co-
missão à AGU.

Por sua vez, a Lei nº 11.282, de 2006, conce-
deu anistia aos trabalhadores da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos – ECT que, no período com-

preendido entre 4 de março de 1997 e 23 de março 
de 1998, sofreram punições, dispensas e alterações 
unilaterais contratuais em razão da participação em 
movimento reivindicatório.

Com relação à referida lei, remanesce divergên-
cia sobre a data de início dos efeitos financeiros da 
anistia concedida com base na referida lei. 

O entendimento que vem sendo adotado pela 
empresa é que os efeitos devem ser considerados a 
partir da data do requerimento da anistia. Todavia, o § 
1º do art. 1º é taxativo quanto a se adotar como marco 
referencial o início da vigência da lei (24 de fevereiro 
de 2006, data de sua publicação):

“Art. 1o É concedido anistia aos traba-
lhadores da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT que, no período compreen-
dido entre 4 de março de 1997 e 23 de mar-
ço de 1998, sofreram punições, dispensas e 
alterações unilaterais contratuais em razão 
da participação em movimento reivindicatório.

§ 1o O disposto neste artigo somente 
gerará efeitos financeiros a partir da publica-
ção desta Lei. 

§ 2o Fica assegurado o cômputo do tem-
po de serviço, a progressão salarial e o paga-
mento das contribuições previdenciárias do 
período compreendido entre as dispensas ou 
suspensões contratuais e a vigência desta Lei.”

Sobre este item, em resposta a indagação for-
mulada por meio do já mencionado ofício 85/2009, 
desta Comissão, a AGU manifestou-se nos seguintes 
termos: ”Parece-me indene de dúvidas que o §1º do 
art. 1º da Lei 11.282, de 2006, estabelece como marco 
inicial da produção de efeitos financeiros aos trabalha-
dores da ECT que tiverem sido anistiados por força 
do caput do art. 1º, a data da publicação da Lei, vale 
dizer, 24.02.2006; qualquer estipulação regulamentar 
ou administrativa que fixe data posterior, como . ex., 
a data do requerimento da anistia, restará carente de 
fundamentação legal”. (Of. 015/AGU, em 22/02/2010, 
assinado pelo Advogado-Geral da União, Dr. LUÍS 
INÁCIO LUCENA ADAMS).

A controvérsia impõe o aprofundamento do as-
sunto pelos órgãos jurídicos competentes, de modo 
a evitar possíveis recursos administrativos e judiciais.

Diante do exposto, tomo a iniciativa de encami-
nhar à ilustre Ministra a presente Indicação, reiterando 
a sugestão contida na Indicação nº 6.738, de 2010, no 
sentido de ser ultimada a manifestação dos órgãos 
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jurídicos competentes para que se solucionem defini-
tivamente as controvérsias apontadas.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2011.– 
Deputado Chico Lopes, (Presidente), Deputado Ar-
naldo Faria de Sá, (Relator).

 INDICAÇÃO Nº 1.890, DE 2011 
(Da Comissão Especial – Lei da Anistia)

Sugere o envio de Indicação ao Minis-
tro da Justiça e Ministra do Planejamento, 
Orçamento e Gestão sugerindo a reestru-
turação funcional da Comissão de Anistia 
do Ministério da Justiça.

Excelentíssimos Senhores Ministro da Justiça e 
Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão:

A Comissão Especial destinada a acompanhar 
a aplicação de leis de anistia – CEANISTI é uma Co-
missão Especial desta Casa Legislativa, destinada a 
acompanhar, por prazo determinado, a aplicação de 
leis de anistia, entre as quais a Lei nº 10.559/2002, 
que trata de anistia política.

Comissão Especial sobre o mesmo tema funcio-
nou durante a legislatura passada, tendo, ao concluir 
seus trabalhos, aprovado relatório final cuja cópia foi 
expedida, ainda em 2010, aos então titulares das Pastas 
hoje sob a gestão de Vossas Excelências. Simultanea-
mente, foi encaminhada a Indicação nº 6.737, de 2010, 
contendo análise do tema e sugestões submetidas à 
apreciação do Poder Executivo.

Até o presente momento, a Câmara dos Depu-
tados não recebeu resposta às sugestões contidas 
na referida Indicação. Posso supor que a ausência 
de manifestação tenha sido motivada pela sucessão 
presidencial. Ainda que o exame da matéria possa ter 
sido retardado, asseguro que as questões penden-
tes com referência à aplicação da Lei nº 10.559, de 
2002, não perderam sua relevância e oportunidade. 
Por essa razão, subscrevo a presente Indicação, na 
condição de Relator da CEANISTI, reiterando os ter-
mos da Indicação nº 6.737, de 2010, que ora passo 
a transcrever. 

A Lei nº 10.559/2002 foi aprovada pelo Congres-
so Nacional para viabilizar a concessão do direito de 
anistia que o constituinte assegurou, no art. 8º do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, a todos 
os que foram atingidos, em decorrência de motivação 
exclusivamente política, por atos de exceção, institu-
cionais ou complementares. A lei tem por fim conceder 
reparações e restaurar direitos arbitrariamente supri-
midos em difícil período de nossa história.

Apesar da precariedade da estrutura funcional 
da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça face 
ao grande número de requerimentos apresentados, a 
referida Comissão tem conseguido tornar mais céleres 
e transparentes seus julgamentos nos últimos anos. De 
acordo com os dados apresentados à CEANISTI, até 
o corrente mês mais de sessenta e oito mil processos 
foram autuados na Comissão de Anistia desde 2001. 
Destes, aproximadamente cinquenta e oito mil foram 
apreciados (cerca de vinte e sete mil nos seis primeiros 
anos e os demais no período de 2007 até a presente 
data). Estima-se que 4 mil novos pedidos são recebi-
dos por ano, na medida em que são abertos arquivos 
públicos e divulgadas informações antes classificadas 
como reservadas, confidenciais ou secretas. 

Milhares de pessoas, muitas em idade bastante 
avançada, aguardam o reconhecimento de seus direi-
tos, seja mediante deliberação sobre o pedido inicial, 
seja na forma de recurso das decisões adotadas pela 
Comissão de Anistia. 

A precariedade da estrutura funcional da Co-
missão de Anistia prejudica sobremaneira o funcio-
namento desse importante órgão, como relatado 
por seu Presidente em expediente enviado a esta 
CEANISTI:

“A Anistia Política no Brasil foi incumbida 
ao Ministério da Justiça, que exerce suas fun-
ções por meio de uma comissão administrativa 
especializada, conforme a Lei nº 10.559/2002. 
A Comissão de Anistia recebeu, desde sua ins-
tituição até 2010, quase 70.000 pedidos e seu 
protocolo, que é permanente aberto por tratar 
de remédio à violação de direito fundamental 
(em entendimento conforme à orientação do 
STJ e STF), e vem recebendo aproximadamen-
te 4.000 novos pedidos por ano, especialmente 
na medida em que são abertos novos arquivos 
públicos e disponibilizadas informações antes 
classificadas como reservadas, confidenciais 
ou secretas.

Desde 2007, considerando as novas 
orientações adotadas pelo Ministério da Jus-
tiça, a Comissão de Anistia passou a ter como 
objetivo central a agilidade no julgamento dos 
requerimentos de Anistia Política, preservan-
do a coerência nas decisões com a respon-
sabilidade na utilização de recursos públicos 
e respeito à história de indivíduos e grupos 
sociais, bem como à memória das lutas por 
democracia no país. Para tanto, ações plane-
jadas como inovações no funcionamento admi-
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nistrativo, nova metodologia de apreciação dos 
requerimentos, aperfeiçoamento da atividade 
julgadora, aumento do acesso da sociedade 
civil e da imprensa às informações e decisões 
foram fundamentais.

(...)Além da estrutura administrativa vol-
tada ao julgamento dos processos de Anistia 
Política, em razão das Portarias Ministeriais 
858/2008 e 203/2010, a Comissão de Anistia 
viu-se obrigada a organizar uma Coordena-
ção-Geral de Projetos para (I) o trabalho de 
coordenação da implantação do Memorial da 
Anistia Política até que este estruture-se como 
Diretoria independente da Coordenação-Geral, 
(II) a coordenação do Projeto de Educação para 
a Cidadania e os Direitos Humanos, que inclui 
as “Caravanas da Anistia” que já percorreram 
17 estados brasileiros e as anistias culturais 
(III) a coordenação e gestão de parcerias com 
a sociedade civil, que descentraliza e capila-
riza a execução de políticas de memória por 
meio de editais públicos e parcerias com centro 
de referência nacionais na área de arquivos 
e, finalmente (IV) a coordenação de Coope-
ração Internacional em Justiça de Transição, 
responsável pela gestão estratégica de parce-
rias com órgãos de governo e universidades 
no exterior, a gestão do projeto de cooperação 
com o Instituto de Relações Internacionais da 
Universidade de São Paulo, o programa de 
cooperação com o Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento e o Ministério das 
Relações Exteriores e a publicação semestral 
da Revista Anistia.

Toda essa organização feita pela Comis-
são de Anistia, entretanto, não foi acompa-
nhada pelo devido aumento de sua estrutura 
funcional formal, o que a leva à condição de 
contar com a quase totalidade de seus co-
ordenadores na condição de prestadores de 
serviços e, ainda, ao exercício informal das 
próprias coordenações, que não são formal-
mente existentes ou gratificadas.

A precariedade da estrutura funcional da 
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça 
foi apontada pelo Relatório de Auditoria TC nº 
011.627/2006-4, Fiscalização nº 23/2006, que 
indica ser temerária a atribuição de atividades 
de alta responsabilidade e ligadas à área-fim da 
Comissão a funcionários terceirizados, espe-
cialmente considerando-se que, até o presente 

momento, o Conselho da Comissão já autorizou 
pagamentos na monta de R$ 3 bilhões com 
seu trabalho sendo apoiado exclusivamente 
por prestadores que não detém as garantias 
e responsabilidades incitas a ocupação de um 
cargo público efetivo.

É importante ressaltar, ainda, a Repre-
sentação, proposta pelo Ministério Público ao 
TCU, protocolada em 30/06/2008, cujo item 
1.2 de trata exclusivamente da estrutura fun-
cional de Comissão de Anistia, apontando que 
93.3% de seu quadro de auxiliares são ter-
ceirizados, e que apenas 5 (cinco) servidores 
são ocupantes de cargos efetivos, sendo um 
servidor lotado no Gabinete do Ministro, e não 
na própria Comissão. Esse quadro agrava-se 
ainda mais atualmente, considerando-se que 
um dos quatro cargos de Direção e Assesso-
ramento Superior da Comissão encontra-se 
ocupado por outro órgão. Toda a estrutura 
funcional da Comissão, atualmente, possui 
um único cargo de chefia, qual seja, o de 
Secretário-Executivo.

Matéria jornalística do jornal “O Globo”, 
publicada no dia 02/07/2008, veicula declara-
ção do Procurador relator da Representação 
ao TCU acima citada, contendo graves críti-
cas ao funcionamento da Comissão: “Dos 103 
integrantes da Comissão de Anistia, apenas 
cinco são funcionários públicos, os demais são 
estagiários ou terceirizados”.

Assim, há urgência quanto à criação da estrutura 
funcional adequada à Comissão de Anistia, a fim de 
que se possa seguir com a apreciação da quantidade 
de requerimentos de Anistia Política. É fundamental 
apontar que quase 70.000 processos já foram enca-
minhados à Comissão de Anistia, enquanto a previsão 
quando da promulgação da Lei 10.559/2002 era de 
10.000 processos – razão pela qual inicialmente não 
se previu estrutura para o órgão. Ainda, conforme já 
posto, não é previsto em lei um prazo para o fechamen-
to do protocolo da Comissão de Anistia e, conforme 
assentado em julgados do STJ e STF, violações aos 
Direitos Humanos e Fundamentais são imprescrití-
veis e podem ser acusadas a qualquer tempo, sendo 
portanto impossível estabelecer medida de restrição 
ao protocolo de novos pedidos, que vêm ocorrendo a 
um ritmo de aproximada 4.000 por ano, de modo que 
é incorreta a leitura acerca de uma provisoriedade 
institucional da Comissão de Anistia. A Comissão de 



60306 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

Anistia é órgão permanente da estrutura do Ministério 
da Justiça e, ao tratá-la de forma diversa, geram situ-
ações de alta precariedade.

Para que o órgão passe a funcionar de modo ple-
namente regular e funcional, é fundamental estabelecer 
estrutura funcional constituída, no mínimo, por (1) DAS-
102.5, (2) DAS-102.4, para as funções de Presidente 
da Comissão de Anistia e de Vice-Presidentes (2) da 
Comissão de Anistia, segundo a possibilidade de ade-
quação de um cargo de Assessor Especial do Ministro 
de Estado da Justiça ao Presidente da Comissão de 
Anistia; (1) DAS-101.5 a uma nova função sugerida de 
Diretor da Comissão de Anistia em substituição ao de 
atual Secretário-Executivo; (2) DAS-101.4 às funções 
de Coordenador-Geral de Projetos e de Processos; (2) 
DAS-102.4 às funções de Assessor do Presidente; (11) 
DAS 101.3 às funções de Coordenador das Coordena-
ções de Atendimento; Protocolo e Diligência; Análise; 
Julgamento; Finalização; Informações Processuais; 
Arquivo e Memória; de Implantação do Memorial da 
Anistia Política do Brasil, Projeto Educativo, Gestão 
de Parcerias e Cooperação Internacional, além de (6) 
DAS 101.2 para Chefes de Divisões vinculadas às co-
ordenações acima apontadas; (4) DAS-102.3 Asses-
sores Técnicos. Nesse âmbito, é relevante apontar que 
a estrutura regimental atual, aprovada pelo decreto nº 
6061, de 15 de março de 2007, somente estabelece 
quanto cargos comissionados à Comissão de Anistia, 
a saber; uma DAS-101.4, um DAS 102.4 e dois DAS-
102.3. Atualmente, um desses cargos, a pedido da Se-
cretaria Executiva do Ministério da Justiça, foi lotado 
em outra Unidade.

O fluxo de processos registrados pelo Setor de 
Protocolo da Comissão de Anistia continua regular. 
Além disso, todos os recursos e ações judiciais que 
se opõem as decisões do Conselho da Comissão de 
Anistia e do Ministro de Estado da Justiça obrigam que 
a Comissão de Anistia manifeste-se ou preste infor-
mações mesmo a respeito de processos já finalizados, 
realimentando o fluxo de trabalho entre os setores.

A situação funcional atual da Comissão de Anis-
tia é precária em razão da não existência de uma 
estrutura regimental compatível com a dimensão de 
suas funções no Estado brasileiro – a reparação aos 
perseguidos, a preservação e difusão da memória 
política dos períodos de repressão, a empresa de 
ações de educação e divulgação prevista orçamen-
tariamente, a gestão de parcerias e a cooperação 
internacional. Atualmente, tais tarefas estão seve-
ramente comprometidas em face das limitações 
estruturais, impedindo a mais adequada prestação 

de serviços públicos segundo os princípios consti-
tucionais da Administração Pública, dentre elas, os 
da eficiência e transparência.”

Pelos motivos expostos, a Comissão de Anistia 
elaborou proposta de reformulação de sua estrutura 
funcional, mediante alterações no Decreto n º 6.061, 
de 2007, que dispõe sobre a estrutura regimental e o 
quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das 
funções gratificadas do Ministério da Justiça. A pro-
posta contempla a alocação de quarenta e dois cargos 
comissionados, visando à adequação de sua estrutu-
ra administrativa ao intenso e complexo conjunto de 
atividades sob sua responsabilidade, para o que são 
requeridos os seguintes quantitativos: 02 DAS 101-5; 1 
DAS 102-5, 7 DAS 101-4, 5 DAS 102-4, 16 DAS 101-3, 
3 DAS 102-3 e 8 DAS 101-2 (as modificações cons-
tam da demanda consolidada de todo o Ministério da 
Justiça, apresentada ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão nos autos 08084.000189/2010-
40). A proposta contempla, ainda, a explicitação no rol 
das atribuições da Comissão de Anistia, contido no 
art. 7º do referido decreto, das seguintes competên-
cias: assessoramento ao Ministro da Justiça em ma-
téria de Anistia Política; formulação, gestão e fomento 
de políticas públicas de reparação e memória para a 
democracia no Estado de Direito; e administração do 
Memorial da Anistia Política do Brasil. 

Após acompanhar por quase três anos a aplica-
ção da Lei nº 10.559/2002 pelos órgãos competentes, 
a CEANISTI, ciente das dificuldades enfrentadas pela 
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, manifes-
ta seu integral apoio às providências requeridas pela 
Presidência daquele colegiado. 

Entende esta Comissão que a reestruturação 
funcional da Comissão de Anistia contribuirá para for-
talecer o regime democrático em nosso País, mediante 
a organização e a divulgação de um acervo de fatos 
históricos cujo conhecimento é imprescindível para a 
compreensão das ações nocivas promovidas por re-
gimes ditatoriais. 

Em face do exposto, tomamos a reiterar a su-
gestão antes apresentada ao Poder Executivo, nos 
termos da Indicação nº 6.737, de 2010, propondo a 
adoção das providências acima referidas, na certeza 
de que o assunto merecerá dos ilustres Ministros a 
necessária atenção.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2011.– 
Deputado Chico Lopes, (Presidente), Deputado Ar-
naldo Faria de Sá, (Relator).



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60307 



60308 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60309 



60310 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60311 



60312 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60313 



60314 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60315 



60316 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60317 



60318 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60319 



60320 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60321 



60322 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60323 



60324 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60325 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Finda a lei-
tura do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Valdir Colatto.
O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Sem revi-

são do orador) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, hoje será votado, nas Comissões de Agricultura 
e de Ciência e Tecnologia do Senado, o relatório do 
Código Florestal de autoria do Senador Luiz Henrique 
da Silveira.

Nossa preocupação é com as mudanças que 
houve no Senado, com emendas radicais em termos 
da visão ambientalista, que inviabilizam a pequena 
agricultura brasileira. Quero chamar a atenção dos 410 
Deputados que votaram a matéria para o fato de que 
o relatório está sendo modificado no Senado e que, 
como está, não dá para ser votado.

Esperamos que os Senadores modifiquem o re-
latório e respeitem a decisão da Câmara, que contou 
com a grande maioria dos Deputados. Assim poderemos 
dar ao Brasil uma lei compatível, preservando, sim, o 
meio ambiente, mas dando aos produtores brasileiros, 
principalmente os pequenos, tranquilidade para plantar.

O Código Florestal que saiu da Câmara é para 
os pequenos produtores brasileiros. Não é possível 
votar o relatório que está sendo feito no Senado, por-
que realmente trará problemas na área ambiental, 
que inviabilizarão todas as propriedades. O relatório 
diz que terão de ser medidas 5 milhões e 200 mil pro-
priedades para se fazer o cadastro e o programa de 
regularização ambiental e depois se remeter ao Termo 
de Ajuste de Conduta – TAC.

Todas as propriedades do Brasil rural ficarão nas 
mãos do Ministério Público, que fará termos de ajustes 
de conduta inviáveis para os produtores brasileiros. É 
preciso que os Senadores saibam que o Brasil não vai 
aceitar essa posição. Precisamos fazer uma lei justa, 
de acordo com a realidade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO RESENDE (PMDB-MS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me 
reportar ao momento feliz que vivemos na sexta-feira 
– eu, o Deputado Marçal Filho, o Governador André 
Puccinelli, o Senador Waldemir Moka, o Prefeito Muni-
cipal de Dourados e várias outras lideranças –, quando 
entregamos a duplicação da MS-156 no trecho entre 
Dourados e Itaporã.

Na ocasião, o Governador também fez a entre-
ga do chamado contorno rodoviário norte, a Perime-
tral Norte, e a entrega simbólica de várias obras fruto 
da parceria entre o Governo do Estado e a bancada 
federal, principalmente este Deputado, que viabilizou 

vários recursos para a pavimentação asfáltica de bair-
ros de Dourados.

Também estou muito feliz porque o Governador 
assinou uma ordem de serviço para reconstrução da 
principal escola de Dourados, a Escola Estadual Presi-
dente Vargas, que formou milhares e milhares de pro-
fissionais espalhados não só pela minha cidade, mas 
por todo o País. Com isso, ela vai se transformar na 
melhor escola pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer o registro de 
que, no último dia 30 de outubro, foram completados 
12 anos do assassinato da Prefeita Dorcelina Folador, 
de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Ela enfrentou 
todo tipo de adversidade e a oligarquia daquele Mu-
nicípio, mostrando um jeito e uma metodologia nova 
de administrar.

Todos os Parlamentares desta Casa, todos os 
servidores da administração pública, todos os defen-
sores dos direitos humanos, enfim, todos os que lutam 
por liberdade sempre devem homenagem a memória 
dessa mulher.

Para nós, do PT ou do Movimento dos Sem Terra 
– porque ela também foi repórter do Movimento dos 
Sem Terra por um período –, Dorcelina dignificou o 
serviço público.

Faço este registro porque ela sempre uma mulher 
lutadora e porque o que fez na administração pública 
ficou como exemplo para todos nós.

Sr. Presidente, deixa-me triste saber que alguns 
dos que a assassinaram ou mandaram assassiná-la 
tenham recebido uma pena leve, enquanto outros que 
até hoje estão foragidos não tenham cumprido pena 
alguma. Precisamos ser mais rigorosos no que se re-
fere a assassinatos de pessoas que combatem a de-
sigualdade social e que lutam pelos direitos humanos 
na nossa sociedade.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há 12 
anos, lutando por um mundo mais justo e solidário, 
morria Dorcelina Oliveira Folador. Dorcelina, compa-
nheira líder dos sem-terra, foi assassinada com seis 
tiros no dia 30 de outubro de 1999, em Mundo Novo, 
cidade que fica a 460 quilômetros de Campo Grande, 
quando estava sentada na varanda da casa onde mo-
rava com o marido e as duas filhas.

Prefeita de Mundo Novo no segundo ano de man-
dato, Dorcelina era conhecida por romper com grupos 
criminosos que manchavam o poder público.
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Os seis responsáveis pelo crime foram presos 
pela Polícia Civil, mas estão soltos, uns porque já 
cumpriram pena e outros porque continuam foragidos.

Segundo o jornal Folha da Região de Dourados, 
o mandante do assassinato, Jusmar Martins da Silva, 
era amigo de Dorcelina, ocupava a Secretaria Municipal 
de Agricultura e Pecuária e foi, inclusive, coordenador 
da campanha dela à Prefeitura.

Dorcelina era filha de pais humildes e foi, jovem 
ainda, uma das principais lideranças da comunidade 
católica que frequentava com a família. Ajudou a or-
ganizar o MST na região e atuou em diversas ocupa-
ções. Filiou-se ao PT`, e em 1996 foi eleita Prefeita com 
3.422 votos. Assumiu a Prefeitura em 1º de janeiro de 
1997, quando quis fazer uma verdadeira revolução no 
Município de Mundo Novo.

Foi repórter voluntária do jornal do movimento, 
admirada pela disposição, apesar de deficiência física 
na perna esquerda.

Era uma das nossas lutadoras!
Hoje, inspira-nos como exemplo de ética na ad-

ministração pública, onde sempre privilegiou trabalha-
dores e trabalhadoras. Na luta pela terra, foi uma das 
nossas mais fortes lideranças femininas que sempre 
temos o orgulho de manter em nossa memória.

A Dorcelina, nossa eterna homenagem.
Dorcelina Folador, presente, presente, presente!
Sr. Presidente/a, solicito a V.Exa. que determine a 

divulgação deste pronunciamento no Programa A Voz 
do Brasil e demais meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado!
O SR. JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB-CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero registrar que o Índice FIRJAN de Desen-
volvimento Municipal – IFDM, do sistema composto, 
entre outras, pela Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro e que pesquisa todos os 5.564 Mu-
nicípios brasileiros, considerou o Município de Eusébio 
o mais desenvolvido do Ceará.

Eusébio obteve o melhor índice do nosso Esta-
do e ficou no seleto grupo de 235 Municípios de todo 
o País. Quero aproveitar para parabenizar o Prefeito 
Acilon Gonçalves e toda a sua equipe e destacar sua 
gestão que conseguiu esse êxito.

Isso se deve à questão da educação: 15,1% foi o 
crescimento desse indicador naquele Município. Para 
V.Exa. ter ideia, Deputado Luiz Couto, 100% das es-
colas de ensino fundamental funcionam em regime de 
tempo integral, mostrando claramente o compromisso 
do Prefeito Acilon com a área importante da educa-
ção brasileira.

Assim também ocorre com a saúde. Fui Secretá-
rio de Saúde e acompanhei o desenvolvimento nessa 

área. E há a reforma de um grande hospital na região 
metropolitana do Município, o que vai ajudar muito, 
principalmente nas áreas de traumato-ortopedia e 
obstetrícia.

Portanto, fico honrado ao fazer esse anúncio, 
porque também sou representante daquele Município. 
Com a confiança do povo, fui o mais votado no Muni-
cípio de Eusébio. E também tenho a honra de trazer 
boas notícias dos Municípios cearenses: 55 Municípios 
do Estado do Ceará atingiram grau médio pela primei-
ra vez na história, o que se deve ao Governador Cid 
Gomes também.

Um abraço. Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu não 
poderia deixar de destacar da tribuna desta Casa o 
Município de Eusébio, selecionado como o mais de-
senvolvido do Ceará, segundo índice calculado pela 
FIRJAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. 
No cálculo do índice de Desenvolvimento Humano, nos 
5.564 Municípios brasileiros, 55 no Ceará deixaram o 
mais baixo nível de avanço para o patamar regular.

O Município de Eusébio ficou em 1º lugar em nos-
so Estado, sendo a primeira cidade cearense a atingir 
o mais elevado índice de desenvolvimento, figurando 
no seleto grupo de 235 Municípios em todo País. O 
investimento em educação é o grande diferencial de 
Eusébio, pois cresceu 15,1% nesse indicador, tendo 
100% de suas 36 escolas fundamentais funcionando 
em regime de tempo integral.

Parabenizo o Dr. Aciton Gonçalves, Prefeito de 
Eusébio, e toda a equipe que sob seu comando dirige 
aquele Município, pelos superimportantes resultados 
obtidos, por conta da gestão absolutamente comprome-
tida com o desenvolvimento no lato senso da palavra.

Fico muito honrado ao anunciar aqui da tribuna da 
Câmara Federal esse feito, como representante nesta 
Casa daquele Município, como o mais votado Depu-
tado Federal, agradecendo mais uma vez a confiança 
manifestada pelo exercício legítimo e democrático do 
voto de um povo, que pelas suas escolhas tem avan-
çado substancialmente.

Felicitações ao Prefeito Dr. Acilon Gonçalves e 
ao povo de Eusébio pela notável conquista.

Era só, Sr. Presidente.
Peço que meu pronunciamento seja publicado 

nos meios de comunicação desta Casa.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, o Supremo Tribunal Federal decidiu, 
dia 3, que é do Senador João Capiberibe a vaga ocu-
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pada pelo terceiro colocado, o peemedebista Gilvam 
Borges, para o Senado.

Decisão monocrática fora expressa, em 20 de 
setembro, pelo Ministro Luiz Fux, mas – vejam os 
senhores até onde chega a disputa política – o Pre-
sidente do TRE-AP, Desembargador Edinardo Souza, 
recusou-se a diplomar o Senador eleito.

A diplomação, determinada agora pelo Pleno do 
STF, deve acontecer nesta terça-feira. Não resta aos 
adversários de Capi nenhum recurso que não a desobe-
diência ao Supremo, ao Estado Democrático de Direito.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que dê divulgação 
de meu discurso nos meios de comunicação da Casa.

Muito obrigada.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, neste momento está acon-
tecendo em Campos, no Estado do Rio de Janeiro, um 
movimento de paralisação da BR-101, uma das mais 
importantes do Brasil, devido à insatisfação do povo 
do Estado de Rio de Janeiro em relação à questão 
dos royalties do petróleo. Na semana passada, um 
ato público ocorreu no Espírito Santo; hoje ocorre em 
Campos. O Cristo Redentor recebe faixa de protesto 
contra essa injustiça.

Isso não vai parar, Sr. Presidente. A Presidenta 
Dilma não pode lavar as mãos, ela tem de participar 
desse processo, oferecendo uma solução que seja boa 
para os dois lados. Estamos de acordo que os Muni-
cípios e Estados não produtores recebam os royalties 
do pré-sal, mas o que está licitado, o que já está con-
tratado é direito nosso.

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, redes 
sociais e, inclusive, pela Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS, e em particular os ilustres cidadãos do meu 
Estado, Rio de Janeiro, a que tenho o orgulho de aqui 
representar.

No exercício de meu quarto mandato como De-
putado Federal, eleito para realizar a defesa dos in-
teresses da população do Estado do Rio de Janeiro, 
retorno à tribuna desta insigne Casa de Leis para ma-
nifestar meu completo e absoluto apoio aos Municípios 
e Estados produtores de petróleo neste momento que 
consideramos crucial, quando nos referimos à trami-
tação de projetos e emendas que abordam a matéria 
da redistribuição dos royalties para entes federados 
não produtores.

Quero na sessão plenária da manhã desta terça-
-feira, nobres colegas de Parlamento, reiterar a minha 
cobrança ao Presidente da Câmara, Marco Maia, para 
que se ultime a criação da Comissão Especial para 
analisar as propostas sobre a redistribuição dos royal-
ties de petróleo que tramitam nesta egrégia Casa de 
Leis, relembrando do compromisso estabelecido com 
as bancadas dos Estados do Rio de Janeiro e do Es-
pírito Santo.

Trata-se de uma questão da qual não abrimos 
mão, no instante em que já se encontra neste Parla-
mento, com a chegada do projeto aprovado no Senado 
Federal, o substitutivo do Senador Vital do Rêgo Filho, 
como igualmente foi ajuntado, pela Mesa Diretora, a 
este texto, a análise de outras 28 propostas que antes 
tramitavam apensadas a outros projetos de lei.

É preciso lembrar que o nobre colega Deputado 
Fernando Jordão, Relator de uma dessas propostas, 
na Comissão de Minas e Energia, pediu a desapen-
sação do texto para que a proposta do Senador Vital 
do Rêgo Filho tramite em separado.

Tal proposta foi aprovada de forma totalmente 
equivocada, com informações irreais, desprovidas de 
base técnica e legal, e que impõe perdas, somente de 
2012 a 2020, ao Governo do Estado do Rio, da ordem 
de R$23 bilhões, além de mais outros R$25 bilhões de 
prejuízos, em igual período, aos Municípios produtores 
fluminenses, tendo como informação as planilhas ofi-
ciais da PETROBRAS e da Agência Nacional de Petró-
leo – ANP, que sequer foram analisadas pelo Senador 
Vital do Rêgo Filho, que se limitou, em debate nesta 
Casa de Leis, a citar que teria sido a sua secretária a 
responsável pela compilação de dados, de fontes não 
informadas, através de pesquisa na Internet.

As bancadas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo 
no Senado lutaram contra o texto porque os Estados 
produtores perdem receita.

O relatório do Deputado Fernando Jordão mantém 
a receita dos Estados produtores e altera o cálculo da 
participação especial paga pelas petroleiras.

“O relatório que apresentei faz a corre-
ção do preço do barril do petróleo que era 16 
dólares (cerca de R$ 30) e hoje está em torno 
de 86 dólares (cerca de R$ 150) e já chegou 
a 100 dólares (R$ 175). Esse lucro excessivo 
não está com o Estado do Rio de Janeiro e 
nem com o Espírito Santo, está com as petro-
leiras, com a PETROBRAS, com a Shell, com 
a Esso. Inclusive, os Estados Unidos, a Grã-
-Bretanha, o Canadá, fizeram essa correção.”

Pelo relatório, a receita que viesse dessa mu-
dança de cálculo é que beneficiaria os Estados não 
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produtores. Mas o Deputado Luiz Alberto, do PT da 
Bahia, disse que a alteração é quebra de contrato e 
que seria questionada na Justiça.

É preciso concordar com o Vice-Líder do PT, o 
Deputado Federal Sibá Machado, conforme temos 
constantemente defendido, como destacam o Senador 
Magno Malta e o meu colega Anthony Garotinho, que é 
necessário mais tempo de análise do projeto, até para 
que possamos debater, à exaustão, as reais dimen-
sões das perdas que serão impostas aos Municípios 
e Estados Produtores, na quebra do Pacto Federativo, 
para assegurar a extensão irregular das indenizações 
do petróleo a entes federados não produtores.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, transcorreu, na 
semana passada, mais um aniversário de emancipa-
ção política da centenária Santana do Acaraú, locali-
zada na Zona Norte do Estado, distante 30 quilôme-
tros de Sobral, cidade polo daquela faixa geográfica e 
impulsionadora do desenvolvimento socioeconômico 
da Unidade Federada que tenho a honra de repre-
sentar no Congresso Nacional – antes no Senado e, 
presentemente, na Câmara dos Deputados, desde os 
idos de 1975.

Também representantes daquela região aqui se 
encontram, dentre outros, os Deputados João Ananias, 
José Linhares e Vicente Arruda, este ultimo mais dire-
tamente ligado à cidade de Granja, na qual sua família 
detém comando político, através do Prefeito Esmerildo 
Arruda, reeleito na última competição democrática.

Não poderia deixar de recordar, na rememora-
ção desse magno evento, a figura do saudoso Chagas 
Vasconcelos, que chegou a esta Casa, após cumprir 
sucessivos mandatos na Assembleia, quando pontifi-
cou como figura estelar, sendo considerado um dos 
melhores oradores de sua época, em razão de talento 
fulgurante e do brilho cultural que possuía, como ad-
vogado militante, atuando, também, no foro de nossa 
Capital em instancia recursal.

No último pleito, Santana contribuiu com expres-
sivo contingente de apoio, assegurando a minha pre-
sença neste Plenário, para o cumprimento de mais 
uma missão outorgada pelos nossos coestaduanos.

Na Capital da República, como Pároco da Cate-
dral, o santanense Padre Antonio Edmilson exerce o 
seu mister apostólico, após ter ocupado Paróquia do 
Pai nosso no Lago Norte, na qual empreendeu profí-
cuo afã de evangelização.

Na última visita que fiz a Santana, durante a inau-
guração da Estátua erigida em homenagem a Chagas 
Vasconcelos, ouvi da líder do Distrito de Sapó, Francis-
ca Rosa, a declaração de que o saudoso homem pú-
blico havia sido, em todos os tempos, um dos maiores 

benfeitores daquela comunidade, na defesa de cujos 
interesses sempre ergueu, corajosamente, a sua voz 
vibrante e entusiástica.

Homenageio, pois, o povo santanense pela pas-
sagem de mais um ano de autonomia política, envian-
do ao atual Prefeito, aos Vereadores e a todos os seus 
habitantes os meus efusivos votos de felicitação.

O SR. ARTUR BRUNO (PT-CE. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, 
às 18 horas, no Plenário II desta Casa, será realizada 
atividade relevante da Frente Parlamentar em Defesa 
do Serviço Público, a qual presido. Contaremos com 
a presença da direção da Confederação dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras em Administrações Municipais 
– CONFETAM, de delegações de todos os Estados 
do Brasil, onde será lançada a campanha salarial dos 
servidores públicos municipais de 2012.

Hoje, a CONFETAM agrega federações em todos 
os Estados, em todas as unidades federativas deste 
País, representa 5.565 Municípios e sindicatos de ser-
vidores públicos municipais.

Portanto, como o tema é importante, convido os 
Parlamentares ligados aos Municípios, ao serviço pú-
blico municipal, para esse lançamento.

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, ontem os professores da rede 
pública do Pará decidiram manter a greve, que ocorre 
há mais de 40 dias. Apesar de uma decisão judicial 
obrigar o Governador a pagar o piso salarial a partir 
de janeiro, em 12 parcelas, assim como a implanta-
ção do plano de cargos e salários, os professores da 
rede pública, servidores, trabalhadores da educação 
decidiram, ontem, em assembleia, por unanimidade, 
em Belém, manter a greve.

Quero me solidarizar com os trabalhadores pela 
luta em defesa da educação, obviamente pedindo ao 
Governo do Estado que abra um canal de negociação 
com os professores e servidores para que possamos 
encontrar uma saída rápida que não prejudique as 
famílias dos estudantes e, obviamente, toda a socie-
dade paraense.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, to-
dos aqueles que me ouvem neste momento, quero 
registrar desta tribuna que ontem ocorreu mais um 
fato lamentável de violência no Estado do Pará, mais 
precisamente no Município de Medicilândia, região de 
Altamira: o Banco do Brasil foi assaltado, provavelmen-
te por pessoas da própria região, como é costumeiro.

Parece-me que está sendo feito um esforço pela 
polícia do Estado do Pará para prender as pessoas que 
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se envolveram naquele assalto, segundo informações, 
aproximadamente 6 elementos. Houve tiroteio na cida-
de, que é pequena e tem economia rural, deixando-a 
em situação de dificuldade.

Portanto, peço ao Secretário de Segurança Públi-
ca do Estado do Pará que prenda todos os envolvidos 
no assalto ao Banco do Brasil, em Medicilândia. Não 
podemos deixar a violência avançar naquele polo de 
Altamira no momento da construção de Belo Monte 
e no momento em que o Governo Federal, através 
da Norte Energia, fez um convênio com o Governo 
do Estado do Pará para reforçar a segurança pública 
naquela região.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, eu gostaria de registrar nesta oportu-
nidade uma visita que fiz a vários bairros de Dourados, 
onde há trabalho de pavimentação asfáltica, infraes-
trutura urbana, fruto do que nós estamos realizando 
através das nossas emendas parlamentares. Jardim 
Cuiabá, Vila Santa Clara, João Paulo II, Jardim Cuiaba-
zinho são bairros que estão sendo beneficiados. Claro, 
temos muito mais trabalho ainda a realizar.

Infelizmente tivemos problemas com a feitura dos 
projetos tanto por parte do poder público municipal, 
quanto da parte do Governo Federal.

Esperamos que esses problemas de engenharia 
e também os problemas burocráticos sejam logo resol-
vidos, principalmente em relação à SUDECO, a Supe-
rintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, do 
Ministério da Integração Nacional.

Estamos sentindo muitas dificuldades para ver 
esses projetos em andamento, em execução, e isso 
acaba fazendo com que os moradores sofram. Afinal 
de contas, Dourados é uma cidade importante no Mato 
Grosso do Sul – é a segunda maior cidade do nosso 
Estado – e precisa desse tipo de infraestrutura urbana, 
que não só traz conforto ao morador, como também 
valoriza o seu imóvel e lhe dá mais condições de tra-
fegabilidade. Por isso é importante.

Hoje as ruas asfaltadas de Dourados estão cheias 
de buracos, e há as que nem têm pavimentação. Devi-
do às últimas chuvas, as pessoas, muitas vezes, não 
conseguem sair de casa, nem entrar nela.

Portanto, são necessárias medidas urgentes no 
sentido de que a Prefeitura de Dourados acelere os 
seus projetos e também o Governo Federal, através 
da SUDECO, agilize esses procedimentos, para que 
cheguem até a população.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Convido o 
Deputado Izalci para presidir os trabalhos, uma vez 
que também estou inscrito para o período de Breves 
Comunicações.

O Sr. Luiz Couto, § 2° do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Izalci, § 2° do art. 18 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra 
ao Deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. De-
putados, em primeiro lugar, é importante perceber 
que o Governo, através do Ministério da Justiça, está 
preparando e deverá anunciar um programa nacional 
de combate ao crime organizado.

Nessa semana, um cinegrafista que estava tra-
balhando para sua empresa, a Bandeirantes, foi bar-
baramente assassinado, o que mostra que o crime or-
ganizado está forte, está organizado – como o próprio 
nome diz –, tem armas modernas, tem estrutura e, in-
felizmente, tem a conivência de setores que deveriam 
combater o crime e estão a serviço dele.

Nesse aspecto, Sr. Presidente, nós consideramos 
que há necessidade, sim, de atuarmos na linha do 
combate efetivo ao crime organizado, porque, se não 
fizermos isso, teremos problemas depois, uma vez que 
eles estão bem organizados, bem estruturados. Eles 
têm uma arma poderosa, a lavagem de dinheiro, que 
utilizam para a compra de armas. Além disso, estão 
ligados ao narcotráfico e a outras ações criminosas. 
Daí acharmos importante essa luta pelo combate ao 
crime organizado.

Para combater o crime organizado, há neces-
sidade de termos uma polícia preparada na área da 
inteligência. É preciso fazer o trabalho de inteligência 
com muita profundidade, com muita consistência, para 
prevenir certas ações criminosas que ocorrem em nosso 
País. E é nisso que o Ministro José Eduardo Cardozo 
está trabalhando com a sua equipe.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o combate 
ao crime organizado vai também ajudar a combater a 
corrupção, que o alimenta e fortalece. A impunidade 
também é responsável pela continuidade da atuação do 
crime organizado. Daí a necessidade desse combate.

Tenho certeza de que o lançamento desse pro-
grama nos dará condições de enfrentar o crime orga-
nizado, que passa pela nossa fronteira seca e também 
pela orla marítima. Enfim, há necessidade de termos 
essa ação eficaz, eficiente e efetiva para desbaratar-
mos de vez a ação dessas organizações criminosas, 
principalmente aquelas que acham que podem tirar a 
vida das pessoas.

Presto minha solidariedade aos familiares do 
cinegrafista da Bandeirantes, assassinado e também 
àqueles que lutam pela justiça e pela dignidade do 
ser humano.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
Que todos nós possamos fazer o combate efetivo 

ao crime organizado.
O SR. PAULO FEIJÓ – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Tem a palavra 

V.Exa.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estou sendo até um pouco impertinente 
quanto à questão dos royalties, mas é obrigação de 
todo Parlamentar, tanto do Espírito Santo quanto do Rio 
de Janeiro, defender de maneira intransigente os inte-
resses desses dois Estados, ainda mais quando esses 
interesses estão sendo usurpados, garfados. É o que 
está acontecendo no caso dos royalties do petróleo.

Sr. Presidente, essa questão tem de ter um bom 
desfecho. Do jeito que está se desenvolvendo, não vai 
terminar bem. A BR 101, em Campos, cidade do Rio 
de Janeiro, está parada hoje. Na semana passada, foi 
no Espírito Santo.

Sr. Presidente, quem tem de dar solução para 
esse problema não é mais o Congresso Nacional. A 
solução fugiu das mãos do Congresso Nacional. Quem 
tem de dar a solução é quem criou o problema: o Go-
verno do ex-Presidente Lula. Agora, quem tem de dar 
a solução é a Presidenta Dilma.

A questão dos royalties decorreu de um projeto 
eleitoreiro. O ex-Presidente Lula, com uma visão polí-
tica muito avançada, criou o clima de eleição fácil, de 
dinheiro fácil para 24 Unidades da Federação, con-
solidando, assim, a vitória da Presidenta Dilma, que, 
agora, ficou o abacaxi para ser descascado.

O ex-Presidente Lula é um político de grandes 
virtudes. Talvez seja um dos mais completos da história 
do nosso País. Mas ele não é Deus. Ele e a Presidente 
Dilma não podem brincar com o futuro dos 20 milhões 
pessoas que compõem a população do Rio de Janeiro 
e do Espírito Santo.

Tudo bem que os royalties do pré-sal sejam par-
tilhados. E que sejam partilhados principalmente com 
os Estados não produtores que precisam de recursos. 
Mas partilhá-los com Estados que têm recursos em 
abundância não é justo!

Os recursos já conquistados são direitos consti-
tucionais. Os royalties pagos aos Estados do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo não são favor, não são 
privilégio. São indenizações pagas em razão da ex-
ploração de petróleo. E os danos ambientais? E os 
danos sociais?

Sr. Presidente, como sou otimista, acredito que 
o bom senso vai prevalecer, mas serei radical nesta 

tribuna. É o mínimo que posso fazer. Temos que co-
brar solução ao Governo Federal e à Presidente Dilma.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Concedo a palavra 

ao Deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, 
por 3 minutos.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Izalci, ontem, 
desta tribuna, na presença de V.Exa. e de outros Par-
lamentares, anunciei que a Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros Militares do Estado do Maranhão poderiam 
hoje paralisar suas atividades, caso o Governo Estadu-
al não desse atenção às justas reivindicações desses 
dois segmentos da segurança pública.

Infelizmente, o Maranhão é um Estado à parte do 
Brasil. O Maranhão importa urubu do Piauí e exporta 
mão de obra escrava para o Pará e outros Estados da 
Região Norte.

Agora, seus administradores resolveram inovar. A 
Governadora tirou 10 dias de licença. Desses 10 dias, 
foram dois sábados, dois domingos, dois feriados, e 
ela ainda decretou um dia ponto facultativo. Sobraram 
três dias úteis, e, aí, eles resolveram fazer um rodízio 
de Governadores. O Vice assumiu por um dia e passou 
o cargo para o Presidente da Assembleia Legislativa. 
Este assumiu por um dia, tirou licença, passou o car-
go para o Presidente do Tribunal de Justiça. Com já 
disse nesta Casa, eu já vi rodízio de sorvete, rodízio 
de pizza, rodízio de churrasco, mas nunca havia visto 
rodízio de Governadores.

E, o pior: a licença da D. Roseana “Mubarak” ter-
minou domingo. Já estamos na terça-feira e o Maranhão 
ainda não tem Governador. A Polícia Militar parou suas 
atividades, o Corpo de Bombeiros parou suas ativida-
des. Está um caos no Maranhão. A criminalidade toca 
foguete, e o Estado não tem Governador.

A Governadora está em endereço incerto e não 
sabido. Aliás, estão publicando edital para saber onde 
está a Governadora do Maranhão. O Vice foi para Sal-
vador. O Maranhão está entregue ao caos. Chegamos 
ao absurdo de o Estado não ter Governo.

Desta tribuna, mais uma vez, faço este registro. 
Apelo para imprensa brasileira no sentido de que dê 
atenção ao Maranhão. Não é admissível que um Esta-
do com o potencial do Maranhão seja governado por 
uma oligarquia há mais de 55 anos, seja comandado 
por uma família que o transformou numa fazenda.

Quero também fazer um apelo para que a Go-
vernadora apareça, para que volte ao Maranhão, a 
fim de dar atenção às justas reivindicações da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros, que vivem na mais 
completa insegurança, com baixa remuneração, com 
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armamento inadequado, pedindo esmola aos Municí-
pios para terem alojamento e alimentação.

Espero, Presidente Izalci, que o Maranhão vol-
te a ter Governo, porque lá, infelizmente, uma família 
trata o Estado como se fosse uma fazenda. Que a D. 
Roseana “Mubarak” retorne e assuma o papel para o 
qual foi escolhida, o de Governadora do Estado.

O SR. DELEY (PSC-RJ. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, quero corroborar as palavras do De-
putado Paulo Feijó.

Nós, do Rio de Janeiro, realmente estamos muito 
preocupados com a distribuição dos royalties do petró-
leo, discussão que começou, como bem disse o Depu-
tado Paulo Feijó, lá atrás, numa estratégia política do 
Presidente Lula, e se encaminhou para uma situação 
cujo controle o Congresso Nacional já perdeu.

Então, Presidente Dilma, Ministro Guido Mantega, 
as bancadas do Rio e do Espírito Santo, com certeza, 
não vão aceitar isso de forma branda.

Obrigado.
O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Izalci) – Tem V.Exa. a pa-

lavra.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, senhores que me ouvem neste momento, vou 
encaminhar hoje ao Ministro da Previdência Social e 
ao Superintendente do INSS em Belém, no Estado do 
Pará, ofício em que reclamo sobre a falta de atendi-
mento mais adequado na agência do INSS na cidade 
de Altamira.

Para aquela região existe um programa de cons-
trução de agências nos Municípios de Uruará, Medi-
cilândia, Pacajá, Porto de Moz, programa que está 
sendo levado a efeito. Inclusive, apresentei emendas 
nesse sentido ao Orçamento, e, recentemente, tive a 
promessa do Ministro, em reunião com a bancada do 
Estado do Pará, de que as minhas emendas todas se-
rão aplicadas no próximo ano. Foram 13 emendas indi-
viduais que apresentei para a construção de agências 
do INSS naquele Estado, levando em consideração as 
dificuldades que a população enfrenta.

Entendo, porém, que é possível dar uma atenção 
especial, fazer remanejamento de funcionários para 
que possamos atender melhor a Altamira, neste mo-
mento da construção de Belo Monte, quando a região 
experimenta um grande movimento. Atualmente, as 
pessoas de todos os Municípios são atendidas pelo 
INSS Altamira, e é necessário melhorar o atendimento, 
de modo a sacrificar menos a população em geral. Às 
vezes, as pessoas chegam às 5 horas ou às 6 horas 
da manhã para pegar uma ficha e muitas delas são 

atendidas às 3 horas ou 4 horas da tarde. Como, em 
sua maioria, os funcionários paralisam suas ativida-
des às 12 horas para almoçar e retornam a partir das 
14 horas, a maioria das pessoas fica na fila, sob sol 
ou chuva, esperando pelo atendimento. E, às vezes, 
ainda têm de voltar no dia seguinte.

Então, venho reivindicar ao Ministro da Previdên-
cia Social que dê especial atenção àquela população 
e procure oferecer atendimento contínuo em Altamira, 
para que, no horário de almoço, das 12 horas às 14 
horas, pelo menos a metade dos funcionários perma-
neça trabalhando. Hoje, como apenas um funcionário 
permanece na agência, a fila não anda e as pessoas 
ficam ali por duas horas, esperando, sem qualquer 
atendimento.

Altamira precisa ter melhor atendimento. Que o 
INSS leve funcionários de outros Estados para essa 
região do Pará, que não pode ter somente uma agên-
cia, com número reduzido de funcionários e sem aten-
dimento das 12 horas às 14 horas.

Espero que o Ministério da Previdência construa 
e coloque em funcionamento as 74 agências prome-
tidas para o Estado, além das que foram construídas 
na cidade-escola, como é o caso de Altamira.

Durante o discurso do Sr. Zé Geraldo, o 
Sr. Izalci, § 2° do art. 18 do Regimento Interno, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Sabino Castelo Branco, § 2° do art. 18 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Sabino Castelo Branco) – 
Com a palavra o Deputado Izalci.

Aviso aos colegas Parlamentares que S.Exa. será 
o último orador. Em seguida, vamos suspender a ses-
são extraordinária e dar início à sessão solene destina-
da a homenagear os 60 anos da Igreja Quadrangular.

O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
quero registrar que hoje, na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle, provavelmente será votado con-
vite para o Governador Agnelo Queiroz vir a esta Casa 
explicar os desvios de recursos do Programa Segun-
do Tempo. Espero que requerimento seja aprovado e 
que o Governador aceite o convite, porque a cada dia 
novos fatos em torno do caso são noticiados.

Hoje mesmo, Sr. Presidente, o jornal Estado de 
S. Paulo publica: “Lobista denuncia Agnelo por receber 
propina”. Esse lobista esteve na Câmara Legislativa 
para depor perante a Comissão de Ética. Ele disse que 
entregou 50 mil reais na casa do Governador, que o 
Governador conferiu e que só tinha 45 mil; que o Go-
vernador ligou para ele dizendo que estava faltando 5 
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mil e que, aí, ele fez uma transferência bancária para 
a conta do Governador.

Então, o Governador tem de vir explicar essas 
denúncias, e não só na Comissão, mas também no 
plenário, se for possível.

Agora, Sr. Presidente, quero reforçar pedido que 
fiz à Mesa Diretora no mês de julho. Quero ver cópia 
fiel do processo da Operação Shaolin. O requerimen-
to que apresentei sobre o assunto foi aprovado pela 
Mesa. No entanto, o Ministro da Justiça respondeu di-
zendo que não poderia entregá-lo, porque se tratava 
de processo sigiloso. Ora, a Constituição nos garante 
acesso nesses casos. Diz o Regimento Interno desta 
Casa que, mesmo quando o processo é sigiloso, o Mi- que, mesmo quando o processo é sigiloso, o Mi-
nistro tem de encaminhá-lo ao Presidente desta Casa 
e o Presidente chama o Parlamentar autor do requeri-Presidente chama o Parlamentar autor do requeri- chama o Parlamentar autor do requeri-
mento e ambos leem, juntos, o processo.

Já fiz um requerimento ao Procurador-Geral da 
República para que ele tomasse as devidas providên-
cias. Como Parlamentar, quero ver o processo da Ope-
ração Shaolin, que desvenda os desvios de recursos do 
Programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte.

Após ter analisado mais de 50 mil documentos, 
não tenho dúvida alguma de que é totalmente verda-
deiro o que publicaram a ISTOÉ, a Veja e a Época: foi 
montado, no Ministério do Esporte, um esquema de 
desvio de recursos públicos, promovido pelo ex-Ministro 
e atual Governador Agnelo Queiroz.

Espero que ele venha a esta Casa se explicar 
para todos os brasileiros. Brasília é a Capital de todos 
os brasileiros e não merece passar novamente por 
tudo que já passou.

Era é o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sabino Castelo Branco) – 

Neste momento, vamos suspender a presente sessão 
para dar início à sessão solene em homenagem aos 
60 anos da fundação da Igreja do Evangelho Quadran-
gular do Brasil.

O painel vai ficar aberto para que os Parlamen-
tares registrem a presença.

Após a sessão solene, retornaremos à sessão 
extraordinária.

Está suspensa a sessão.
(A reunião é suspensa.)

O Sr. Sabino Castelo Branco, § 2° do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Márcio 
Marinho, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Márcio Marinho) – Está 
reaberta a sessão extraordinária.

Vamos dar continuidade ao período de Breves 
Comunicações.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Márcio Marinho) – Para 
uma questão de ordem, tem a palavra o Deputado 
Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a questão de ordem que formulo a V.Exa. neste mo-
mento tem por base os arts. 67, 68 e 70, do Regimen-
to Interno, que tratam da convocação e realização de 
sessões extraordinárias e sessões solenes da Câmara 
dos Deputados.

Assim dispõem os artigos mencionados:

“Art. 67. A sessão extraordinária, com 
duração de quatro horas, será destinada ex-
clusivamente à discussão e votação das ma-
térias constantes da Ordem do Dia. 

.............................................................
§ 2º. O Presidente prefixará o dia, a hora 

e a Ordem do Dia da sessão extraordinária, 
que serão comunicados à Câmara dos Depu-
tados em sessão ou pelo Diário da Câmara 
dos Deputados, e, quando mediar tempo in-
ferior a vinte e quatro horas para convocação, 
também por via telegráfica ou telefônica, aos 
Deputados.”

“Art. 68. A Câmara poderá realizar ses-
são solene para comemorações especiais ou 
recepção de altas personalidades, a juízo do 
Presidente ou por deliberação do Plenário (...):”

“Art. 70. Poderá a sessão ser suspensa 
por conveniência da manutenção da ordem, 
não se computando o tempo da suspensão 
no prazo regimental.”

Os artigos supracitados, Sr. Presidente, tratam 
de dois tipos específicos de sessões que podem ser 
realizadas na Câmara dos Deputados, as extraordiná-
rias e as solenes. Essas sessões, quando convocadas, 
deverão ser precedidas da devida publicação, com a 
informação do dia e da hora, e, tratando-se de extra-
ordinária, a Ordem do Dia objeto da sessão.

Ocorre, Sr. Presidente, que para o dia de hoje 
estava prevista uma sessão solene, a ser iniciada às 
10 horas. Não obstante essa convocação, outra ses-
são, esta sendo extraordinária, foi convocada para a 
mesma data, com horário de início previsto para as 9 
horas. Ainda que os horários das sessões tenham sido 
diferentes, as duas não poderiam se sobrepor, por se 
tratar de sessões distintas e com ritos diferentes.

Em nosso entendimento, a prática recorrente rea-
lizada pela Mesa de suspender a sessão extraordinária 
para que seja aberta uma sessão solene não encontra 
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amparo regimental, pois a suspensão de uma sessão só 
pode se dar com o objetivo de manutenção da ordem, 
conforme prescreve o art. 70 do nosso Regimento Interno.

Durante o tempo de suspensão, não há que se 
cogitar da realização de nenhuma outra sessão, pois 
esse fato por si só significaria que a ordem foi resta-
belecida, devendo-se, assim, reabrir-se a sessão an-
teriormente suspensa para continuidade dos trabalhos.

Pelo exposto, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. 
o encerramento desta sessão extraordinária, por se 
tratar de uma sessão evidentemente antirregimental, 
a partir do momento em que a sessão solene reali-
zada anteriormente não teria o condão de suspender 
os trabalhos iniciados por esta sessão extraordinária, 
convocada para as 9 horas, menos ainda, de permitir 
o seu retorno posterior.

O SR. PRESIDENTE (Márcio Marinho) – Eminente 
Deputado e Líder Duarte Nogueira, a Mesa recolhe a 
questão de ordem, mas, por orientação do Presidente 
Marco Maia, a sessão extraordinária continuará. Em 
tempo oportuno, a Mesa vai responder à questão de 
ordem de V.Exa.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
entendo a posição de V.Exa., por não ser o Presidente 
efetivo da Casa, mas reitero, com convicção, a questão 
de ordem que acabo de apresentar.

A continuidade dos trabalhos desta sessão é an-
tirregimental, na minha opinião. Temos que encerrar 
os trabalhos e zerar o painel para a próxima sessão.

Fica aqui, da parte da Liderança do PSDB, o aguar-
do da resposta do Presidente Marco Maia, com nossos 
protestos de que a continuidade dos trabalhos desta 
sessão extraordinária, interrompida da forma como foi, 
é antirregimental e, portanto, passível de ser anulada, 
conforme decisão a ser tomada posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Márcio Marinho) – A Pre-
sidência recebe a questão de ordem de V.Exa. Em 
tempo oportuno, V.Exa. terá a resposta. 

O SR. PRESIDENTE (Márcio Marinho) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, por 
3 minutos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar 
que, no último domingo, em Mococa, houve um gran-
de encontro de aposentados da região, a convite do 
Chiquinho, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
e Vereador da cidade, junto com o Prefeito Toni Naufel, 
o Dr. Porta Nova, e o João Feio, do Sindicato Nacio-
nal da Força Sindical. Na ocasião, foram abordadas 
questões relativas à grave situação dos aposentados 
e pensionistas. 

Quero deixar registrado a grande presença a essa 
reunião na cidade de Mococa, esperando que agora 

o Congresso Nacional, por meio da Comissão Mista 
de Orçamento, reveja a posição do Relator, Deputado 
Arlindo Chinaglia, de não acolher emendas subscritas 
por vários Parlamentares, por mim inclusive, no sen-
tido do estabelecimento de um aumento real para os 
aposentados que ganham mais de um salário mínimo. 
Logicamente, esse reajuste é muito importante para 
todos os aposentados e pensionistas.

Também discutimos a revogação do fator previ-
denciário. Muitos trabalhadores são prejudicados quan-
do requerem a aposentadoria. Sou Relator do Projeto 
de Lei 4.434, de 2008, que trata da recuperação das 
aposentadorias. Espero que isso possa acontecer ainda 
este ano, porque a situação dos aposentados é muito 
triste, é muito difícil.

Quero, portanto, deixar esse registro aqui.
Estive também, na sexta-feira, no Sindicato de 

Cargas Próprias, em São Paulo, discutindo essa mesma 
questão: o fim do fator previdenciário e o aviso prévio 
proporcional, proposta de que fui Relator. No caso do 
aviso prévio proporcional, a discussão se trava por-
que alguns empresários tentam dizer que a situação 
é em amplo sentido; não é, ela só é da empresa para 
o empregado e não do empregado para a empresa. 
O aviso prévio continua sendo de 30 dias, até porque 
o artigo da nova lei não substitui o artigo já existente 
na CLT sobre o aviso prévio de 30 dias.

Também quero deixar registrado que estive na 
última sexta-feira em São Vicente, na inauguração do 
Juizado Especial Federal. Quero cumprimentar o Dr. 
Roberto Haddad, Presidente do TRF, pela luta toda 
que teve para instalar o Juizado Especial Federal que 
vai atender à população de São Vicente e de Praia 
Grande. Há grande expectativa de todos.

Quero cumprimentar também o Presidente da As-
sociação dos Funcionários de Aposentados do Estado 
de São Paulo, Dr. Machado, pelos 80 anos da entidade, 
celebrados no último sábado. Estive presentes numa 
grande e extremamente importante manifestação que 
mostrou a força e a pujança dessa entidade que é, sem 
dúvida, a maior entidade do funcionalismo público não 
só do Brasil, mas também da América Latina.

Tenho certeza de que todos eles estão preocupa-
dos com a PEC nº 555, de 2006, com a PEC nº 270, 
de 2008, e também com o Projeto de Lei nº 1.992, de 
2007, que trata da aposentadoria privada dos servi-
dores públicos. É meio estranho colocar-se para gerir 
essa previdência a iniciativa privada. Não dá para en-
tender essa situação. Estamos cobrando uma posição 
e esperamos que possa haver mudança.

Estive também, ontem à noite, no ENCONTREM, 
grande premiação do setor. 
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Cumprimento, ainda, o Dr. Antônio de Almeida e 
Silva, do Conselho da Comunidade Portuguesa, pela 
realizada ontem à noite na Casa de Portugal.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Marinho) – Dan-

do continuidade às Breves Comunicações, concedo 
a palavra ao Deputado Carlos Souza, por 3 minutos.

O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, um dos grandes proble-
mas do Brasil, evidentemente, é a falta de moradia 
para pessoas simples e humildes.

Todos sabemos que o Governo Federal tem um 
belíssimo programa social chamado Minha Casa, Minha 
Vida. É justamente sobre esse programa social, Sr. Pre-
sidente, que quero fazer um apelo à Presidenta Dilma 
Rousseff e ao Ministro das Cidades, meu amigo Mário 
Negromonte. Apelo para que deem maior ênfase e ce-
leridade ao Programa Minha Casa Minha, Vida na Re-
gião Norte, onde há o maior déficit de moradias do País.

No meu Estado, o Amazonas, não é diferente. Só 
na cidade de Manaus há um déficit de mais de 200 mil 
moradias. Em consequência, as pessoas moram em 
casebres muitas vezes cobertos com lonas, em locais 
insalubres, à beira dos igarapés. Ou seja, vivem numa 
situação verdadeiramente miserável, nem podendo 
ser qualificadas como cidadãos ou cidadãs brasileiros.

Portanto, Sr. Presidente, tanto em nome das famí-
lias pobres da cidade de Manaus, cujo déficit de mora-
dia é estrondoso – mais de 200 mil casas precisam ser 
construídas –, quanto em nome das famílias do interior 
do Estado, apelo para o Governo Federal no sentido 
de que se sensibilize para as necessidades da Região 
Norte. Existe déficit nas Regiões Sul e Sudeste, sim, 
mas não tão grande quanto o da Região Norte, não 
tão grande quanto o do Estado do Amazonas, não tão 
grande quanto o da cidade de Manaus.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, neste instante, a Comissão 
Especial que examina o projeto da Lei Geral da Copa 
envereda por um debate com a presença do Sr. Secre-
tário-Geral da FIFA, Sr. Jérôme Volcker, do Presidente 
da CBF, Sr. Ricardo Teixeira, e de outras autoridades.

Creio que essa é uma discussão fundamental. A 
Copa do Mundo é um evento formidável em si mesmo, 
mas é indispensável que todos tenhamos a consciência 
de que se trata de um negócio. A FIFA ganha dinheiro 
com a Copa do Mundo, a FIFA obtém patrocínios, a 
FIFA vende ingressos, a FIFA exige um conjunto de 
facilidades para que o evento produza um resultado 
financeiro positivo. O país que se propõe a sediá-lo 
oferece-se como tal e assume um conjunto grande de 
riscos e de compromissos.

Muito bem. O Brasil, em 2007, firmou um enten-
dimento com a FIFA. De lá para cá, essa lei, que já era 
para ter sido votada, sequer foi debatida. E, quando 
vem a matéria à nossa apreciação, verificamos que 
algumas regras consagradas nos usos e costumes, 
na tradição do povo brasileiro estão sendo ofendidas. 
Refiro-me à meia entrada para estudantes e idosos – 
para idosos, parece que a FIFA tende a ceder – e ao 
ingresso a preço popular.

Se a Copa do Mundo vai ser no Brasil, é preciso 
compreender que uma parcela expressiva da popu-
lação não tem recursos para assistir aos jogos que 
vão ser realizados. Então, que se estabeleça – esta é 
a proposta que quero registrar nesta Casa – um per-
centual dos ingressos de cada partida, que pode ser 
superior a 20%, a depender da importância da partida, 
seja oferecido a preços populares. Se existir inscrição 
para a compra de ingressos e o número inscritos for 
grande, que se faça um sorteio. Isso pode ser feito num 
portal, em que haveria patrocínios para subsidiar os 
valores que a FIFA deixaria de ganhar, por assim dizer.

Então, a equação que sugerimos hoje ao Secretá-
rio-Geral da FIFA foi no sentido de que sejam instituídos 
ingressos a preços populares na Copa do Mundo, com 
um percentual específico em cada Estado, a depender 
da procura pelo jogo, mas que haja sempre um per-
centual específico. Assim, o brasileiro que tem menos 
recursos, das classes C, D e E, poderá ser candidatar 
à compra do ingresso.

Acho isso é justo e democrático. A pluralidade 
do futebol, que é da nossa natureza e da nossa alma, 
requer isso.

Era o registro que gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Marinho) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado João 
Ananias, pelo prazo de 2 minutos

O SR. JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, já foi dito que para falar do universo 
deve-se começar pela província.

Vou falar da minha província, da terra onde nasci, 
com muita honra, Santana do Acaraú, lá nas barrancas do 
Rio Acaraú, a qual completou 149 anos de emancipação.

Durante 149 anos, pela vontade do seu povo, 
Santana do Acaraú superou as mais graves adver-
sidades climáticas, a pobreza histórica do Estado do 
Ceará e produziu um viés intelectual muito importante.

Para se ter ideia, Sr. Presidente, basta dizer que 
Santana tem 200 médicos vivos – eu sou um deles. 
Santana também enveredou pelas letras e pelas artes. 
Conta com vários artistas, como Audífax Rios, artista 
plástico, e José Alcides Pinto, grande literato infeliz-
mente já falecido.
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Santana é também a terra de João Cordeiro, Se-
nador cearense que foi um dos grandes abolicionistas 
brasileiros, tendo influído decisivamente na abolição 
da escravatura no Estado muito antes da própria Lei 
Áurea. Portanto, essa querida terra tem história.

Quero abraçar meus conterrâneos e meus ami-
gos nesse dia de confraternização. A data de emanci-
pação política é simbólica, mas muito importante para 
cada Município brasileiro, e não poderia ser diferente 
para nós.

Registro, portanto, da tribuna da Câmara, o trans-
curso dos 149 anos de muitas lutas do povo santanense 
e da minha querida Santana do Acaraú.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Marinho) – Deputado 

João Ananias, parabéns pelo aniversário da sua cidade.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Marinho) – Conce-

do a palavra agora ao nobre Deputado Policarpo, pelo 
tempo de 2 minutos.

O SR. POLICARPO (PT-DF. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, quero registrar uma iniciativa 
do Governador Agnelo Queiroz. Depois de mais de 
20 anos de promessas, a semana passada, o Gover-
no do Distrito Federal começou a regularização dos 
condomínios.

Pessoas de boa-fé, os moradores de condomínios 
compraram lotes, construíram casas e arcaram com a 
implantação da infraestrutura do local. Em campanhas 
passadas, ouviam candidatos prometerem a regulariza-
ção dos condomínios, o que nunca era cumprido, embora 
as essas promessas fossem repetidas a cada 4 anos.

Na semana passada, o Governo editou um de-
creto que regularizou dois condomínios. Com certeza, 
esse é o primeiro passo efetivo para que os moradores 
desses condomínios tenham a escritura definitiva dos 
seus respectivos lotes.

Além disso, o Governo está anunciando que vai 
criar uma secretaria para cuidar dessa população, não 
apenas do ponto de vista da regularização propriamen-
te dita, mas também da infraestrutura necessária, de 
modo que o Estado se faça de fato presente em cada 
um desses condomínios.

Quero também, Sr. Presidente, registrar que on-
tem estive numa reunião, no Guará, com vários servi-
dores da saúde. Eles me apresentaram uma grande 
pauta de benefícios necessários ao setor saúde, como 
a reforma de vários centros de saúde daquela cidade, 
onde, aliás, eu moro, pois sou guaraense.

Quero informar aos guaraenses que estou enca-
minhando ao Governador e ao Secretário de Saúde a 
principal reivindicação da população do Guará: a cons-
trução do Hospital Regional do Guará, que atenderá 
não apenas a população daquela cidade-satélite, mas 

também a da Estrutural, de Vicente Pires, do Núcleo 
Bandeirante, da Candangolândia e de áreas próximas.

Hoje, pela manhã, conversei com o Secretário de 
Saúde, e nos próximos dias vou desenvolver as ações 
necessárias para a construção desse hospital de que 
tanto a população guaraense precisa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, apenas para fazer o seguinte 
registro: os jornais de hoje registram uma reunião da 
alta cúpula do Partido da Social Democracia Brasileira, 
na qual uma das propostas apresentadas pelo Pérsio 
Arida, que teria tido simpatia da cúpula do partido, 
propõe o fim dos créditos subsidiados, dos financia-
mentos subsidiados, como, por exemplo, o Programa 
de Sustentação de Investimento, do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, que permi-
te que empresas brasileiras adquiram bens de capital 
pagando 5%, 6% de juros.

Ora, isso é importante para reduzir os custos das 
empresas. Acabar com o crédito subsidiado significa 
elevar as taxas de juros no Brasil. O mais interessante é 
que o PSDB diz que o fim do crédito subsidiado levaria 
os bancos privados a entrarem no mercado e que por 
disputa cairia a taxa de juros. É justamente o contrário.

Eu espero que a base do PSDB não aceite essa 
tese da cúpula de que haverá aumento da taxa de juros 
do Brasil e elevação do custo das empresas.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA.) 
– Sr. Presidente, mais uma vez, manifestamos nossa 
solidariedade a 50 Prefeitos da Bahia que, muito jus-
tamente, estão inconformados com o fechamento de 
50 comarcas no Estado.

Trata-se de uma decisão que precisa ser revis-
ta, pois vai na contramão do que o Estado brasileiro 
nas suas diversas instâncias tem feito: levar para mais 
próximo da população os serviços públicos. Estamos 
capilarizando a presença do Estado em cada canto do 
nosso País com ações baseadas em políticas públicas. 
No caso da Bahia, porém, ocorre o contrário: o Tribunal 
de Justiça decide fechar 50 comarcas.

Não tem sentido essa decisão; nada pode justi-
ficá-la, muito menos razões de ordem econômica, es-
pecialmente em relação a Municípios mais distantes 
da Capital e dos grandes centros.

Lembro aqui Serrolândia, Várzea do Poço, Cape-
la do Alto Alegre, São José do Jacuípe, Quixabeira e 
de tantos outros Municípios do sertão, cuja população 
tem extraordinária carência desses serviços públicos 
e, portanto, não pode aceitar medida dessa natureza.

A União das Prefeituras da Bahia – UPB, os 
Prefeitos e as comunidades dos Municípios atingidos 
têm se mobilizado. Temos dialogado a respeito com o 
Governador, e esperamos – deixamos aqui um apelo 
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– ter a unidade política dos Prefeitos e da comunidade 
para que essas comarcas sejam reabertas.

Nossa solidariedade à população e a todos os 
Prefeitos que estão lutando pela revisão dessa decisão.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
À MESA PARA PUBLICAÇÃO.

O SR. EDUARDO SCIARRA (PSD-PR. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje é um dia de renovação para o Siste-
ma CONFEA/CREA, que congrega cerca de 1 milhão 
de profissionais em todo o Brasil, oriundos das áreas 
de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geociências.

Como engenheiro civil por formação, represento 
aqui neste momento os profissionais que irão às ur-
nas decidir os caminhos que tomarão nos próximos 3 
anos, elegendo o Presidente do Conselho Federal, os 
Presidentes dos 27 CREAs, os Conselhos Regionais, 
além de Conselheiros Federais e Diretores da Mútua, 
sua caixa de assistência.

Mais do que uma eleição de classe, o pleito en-
volve profissionais que se comprometem cada vez 
mais com o desenvolvimento econômico do Brasil, 
discutindo e participando ativamente das políticas pú-
blicas e auxiliando os gestores a pensar no futuro que 
queremos para o País.

E o atual crescimento pelo qual o Brasil passa 
mostra a importância desses profissionais que carre-
gam consigo, além do amplo conhecimento adquirido 
na academia, o know-how necessário para colocar o 
Brasil nos trilhos do desenvolvimento.

São eles, profissionais de Engenharia, Arquitetura, 
Agronomia e Geociências do Brasil, que nos ajudarão a 
projetar, planejar e coordenar as obras de infraestrutura 
nacionais. E não somente de infraestrutura, mas também 
as obras de mobilidade urbana, saneamento, trânsito, ar-
borização e resíduos sólidos, entre tantas outras questões.

Sua contribuição é tamanha que eu não pode-
ria deixar de mencionar nesta Casa hoje a força que 
esse pleito representa. Ele mostra a mobilização de 
toda uma categoria que deve ser aproveitada pelos 
gestores públicos, como colaboração ao crescimento 
socioeconômico brasileiro.

Quero deixar aqui também registrada uma ques-
tão que considero relevante: infelizmente, a votação 
ainda não será via Internet, o que proporcionaria que 
alcançasse um número ainda maior de profissionais no 
pleito. Com isso, é importante que, em seus respectivos 
Estados, os profissionais estejam atentos quanto ao 
momento da votação, bem como o a apuração, para 
que transcorra de forma ética e transparente.

E para encerrar, cito de maneira especial a con-
tribuição que o engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini 
Junior, candidato à presidência do CONFEA e Presi-
dente licenciado do CREA-PR, deu ao Brasil. Em sua 

gestão no Conselho paranaense, Cabrini colocou os 
profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e 
Geociências para pensar políticas públicas em parceria 
com gestores públicos, tendo como foco o desenvolvi-
mento do Estado. Além disso, aproximou e fomentou a 
presença dos profissionais das áreas tecnológicas aos 
partidos políticos, fazendo-os participar ativamente de 
seus planos de governo e de trabalho.

São de profissionais e de parceiros como esses 
que precisamos. De pessoas que pensem no Brasil que 
queremos para daqui a 50 anos e que junto conosco 
batalhem pelo Brasil do futuro.

Agradeço a todos a oportunidade de falar aqui 
sobre esse importante momento democrático, as elei-
ções do Sistema CONFEA/CREA, pedindo aos senho-
res que acompanhem os resultados desse pleito e que 
cobrem futuramente dos eleitos a efetiva participação 
e colaboração em nosso trabalho em prol do Brasil.

Muito obrigado.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Márcio Marinho) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Marinho) – Encerro 

a sessão, antes convocando para hoje, terça-feira, dia 
8 de novembro, às 13h30min, 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

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

N° 61-C, DE 2011 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 61-C, de 
2011, que altera o art. 76 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania pela admissibilidade desta e da 
de n° 75/11, apensada (Relator: Dep. Maurício 
Quintella Lessa); e da Comissão Especial pela 
admissibilidade das emendas de n°1 a 5 e, no 
mérito, pela aprovação desta e pela rejeição 
da de n° 75/11, apensada, e das Emendas 
de n°1 a 5 (Relator: Deputado Odair Cunha). 

Tendo apensada (1) PEC n° 75/2011.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 4 
minutos.)
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ÀS 13 HORAS E 30 MINUTOS COMPA-

RECEM À CASA OS SRS.:

Marco Maia

Eduardo da Fonte

Eduardo Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato

Ata da 311ª Sessão, Solene, Matutina,  
em 8 de novembro de 2011

Presidência dos Srs.:Marco Maia, Presidente. Mário de Oliveira,  
Josué Bengtson, Jefferson Campos, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.’

Ata da 311ª Sessão da Câmara dos Deputados, 
Solene, Matutina, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, 
da 54ª Legislatura, em 8 de novembro de 2011. Às 
10h18, o Sr. Marco Maia, Presidente, declarou aberta 
a sessão e deu por dispensada a leitura da ata da ses-
são anterior. O Sr. Presidente informou que a sessão 
destinou-se à homenagem aos 60 anos de Fundação 
da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil; sau-
dou convidados presentes; e convidou para compor a 
Mesa os Srs. Deputados Jefferson Campos, Mário de 
Oliveira, Josué Bengtson; a Sra. Luvizotto Dionízia, 
Conselheira Nacional da Igreja do Evangelho Qua-
drangular; o Sr. Pastor Liro Pereira do Lago; e o Sr. 
Desembargador Henrique Nelson Calandra, Presidente 
da Associação dos Magistrados do Brasil – AMB. O Sr. 
Presidente convidou todos a ouvirem o Hino Nacional 
e a assistirem ao vídeo institucional. Após a execução 
do Hino da Igreja do Evangelho Quadrangular, o Sr. 
Presidente prestou as devidas homenagens. Assumiu 
a Presidência o Sr. Mário de Oliveira, nos termos do 
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno, e concedeu a 
palavra aos Srs. Jefferson Campos, Josué Bengtson, 
André Zacharow, e Sabino Castelo Branco, autores da 
proposição. Usaram ainda da palavra os Srs. Lincoln 
Portela, pelo PR; Marcelo Aguiar, pelo PSD; Pastor 
Eurico, pelo PSB; Ronaldo Nogueira, pelo PTB; Costa 
Ferreira, pelo PSC; e Heleno Silva, pelo PRB; e como 

aparteantes os Srs. Onofre Santo Agostini, Mauro Be-
nevides, Walney Rocha e Nelson Pellegrino. Usaram da 
palavra pela ordem os Srs. Lindomar Garçon, Edinho 
Araújo, Pastor Marco Feliciano, Takayama e Sebastião 
Bala Rocha; os Srs. Senadores da República Magno 
Malta e Eduardo Amorim; e o Sr. componente da Mesa 
Desembargador Henrique Nelson Calandra. Assumiram 
sucessivamente a Presidência os Srs. Josué Bengtson 
e Jefferson Campos, nos termos do § 2º do artigo 18 
do Regimento Interno. Usou da palavra o Sr. Mário de 
Oliveira, autor da proposição. O Sr. Presidente, con-
vidou todos a assistirem à apresentação da cantora 
Soraya Moraes, interpretando “Se tu quiseres” e “Quão 
grande é meu Deus”. Foram entregues placas de ho-
menagens aos Srs. Conselheiros Nacionais, Estaduais 
e Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular do 
Brasil. Reassumiu a Presidência o Sr. Mário de Oliveira 
para considerações finais, agradeceu a presença de 
todos e, às 12h25, encerrou a sessão.

Sibá Machado
Presidente
Maurício Quintella Lessa
Secretário

As notas taquigráficas desta sessão so-
lene poderão ser solicitadas ao Departamento 
de Taquigrafia, Revisão e Redação – DETAQ.

Ata da 312ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
em 8 de novembro de 2011

Presidência dos Srs.:Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente. Eduardo da Fonte, 
 2º Vice-Presidente.Síbá Machado, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
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Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Teresa Surita PMDB 
Total De Roraima :8

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total De Amapá ;4

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Miriquinho Batista PT 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará :9

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Total de Amazonas :6

RONDONIA

Lindomar Garçon PV PvPps
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PSD 
Padre Ton PT 
Total de Rondonia :5

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 

Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre ;6

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins :6

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total De Maranhão :10

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
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará :19

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Jesus Rodrigues PT 
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Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Piauí :5

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte :7

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Paraíba :8

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM 
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
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Total de Pernambuco :14

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas :6

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe :6

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 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia :32

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Carlaile Pedrosa PSDB 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
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Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Mário de Oliveira PSC 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais :27

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Cesar Colnago PSDB 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo :6

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PSD 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Marcelo Matos PDT 

Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro :29

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Devanir Ribeiro PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Guilherme Campos PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
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
Marcelo Aguiar PSD 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vicente Candido PT 
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Vicentinho PT 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo :43

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Roberto Dorner PSD 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de Mato Grosso :5

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal :8

GOIÁS

Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Marina Santanna PT 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PMDB 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 8

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul :4

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 

Fernando Francischini PSDB 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
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 :27

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Gean Loureiro PMDB 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina :11

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Darcísio Perondi PMDB 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
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Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul :21

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – A lista de 
presença registra na Casa o comparecimento de 347 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA, servindo 

como 2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão 
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser lido)

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Pepe Var-
gas, do PT do Rio Grande do Sul. S.Exa. dispõe de 
até 1 minuto.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, prezado Deputado Sibá Ma-
chado, eu me inscrevi para tão somente fazer o registro 
de uma experiência exitosa que o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul implantou, para as pequenas e 
microempresas do nosso Estado. Trata-se do proces-
so de descentralização de compras que se iniciou no 
sistema prisional. 

As compras são feitas através de leilões realizados 
na sede do Município que sedia a instituição prisional, o 
que tem permitido enorme economia de recursos para 
o Estado do Rio Grande do Sul. Vou dar um exemplo: 
o Estado pagava pelo pãozinho 33 centavos e agora 
está pagando 13 centavos; e quem vende agora para 
o Estado é o padeiro local e não mais o grande ata-
cadista, que terceirizava o padeiro.

Então, quero daqui registrar essa experiência 
positiva. E, tão logo seja possível, encaminharei essa 
manifestação por escrito.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Agra-
deço a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Com a 
palavra o Deputado Onofre Santo Agostinho, do PSD 
de Santa Catarina.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inscrevi-me 

apenas para registrar a realização, na manhã de hoje, 
de sessão solene em homenagem aos 60 anos de exis-
tência da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil.

A sessão solene foi muito bonita. Infelizmente, o 
tempo correu muito rápido. Este plenário estava cheio, 
Sr. Presidente. Compareceram pastores do Brasil intei-
ro para essa homenagem muito bonita que esta Casa 
ofereceu em sessão solene à Igreja Quadrangular. 

Foi realmente uma sessão solene muito bonita, 
Deputado Amauri Teixeira. V.Exa. esteve presente e 
pôde vivenciar a beleza da sessão. 

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Sibá Machado, nós da 
bancada do PT participamos, hoje pela manhã, de 
uma reunião com o Ministro Afonso Florence e com o 
Presidente do INCRA, Celso Lisboa.

Fizemos ver aos dois que a agricultura familiar 
responde por 70% da produção de alimentos deste País 
e por 74% da contratação de mão de obra no campo. 
E essa é a agricultura que menos usa agrotóxicos. 

O Ministro e o Presidente do INCRA apresenta-
ram-nos dados da pujança do setor, e nós da bancada 
fizemos um pleito aos dois órgãos: que avancem na 
demarcação das terras quilombolas e na reforma agrá-
ria. Para isso, faz-se necessário contratar mais técnicos 
para o INCRA e mais servidores para a DPU, porque 
não se faz reforma agrária e não se faz titulação de 
terras quilombolas sem pessoal.

A agricultura familiar, este ano, já contratou 5 
bilhões de créditos, facilitados pelo Ministério do De-
senvolvimento Agrário.

A agricultura familiar, Sr. Presidente, que tem ape-
nas 24% da área agricultável do País, é responsável 
por 34% da produção nacional. É ela que tem que ser 
incentivada; é ela que deve ter prioridade de créditos 
neste País, porque é ela que produz os alimentos con-
sumidos na mesa dos brasileiros.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
informar que os agricultores familiares já contrataram 
mais de R$5 bilhões em crédito facilitado dentro do 
Programa Mais Alimentos, de acordo com o Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário (MDA). Até o final de 
setembro, os cerca de 150 mil contratos beneficiaram 
diretamente cerca de 750 mil pessoas.

A política pública foi criada em 2008, como parte 
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (PRONAF), para se contrapor à inflação 
dos alimentos, que estava começando a aparecer, 
em meados daquele ano. A estratégia era aumentar 
a produção de alimentos a partir do investimento na 
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produtividade da agricultura familiar, gerando estabili-
dade de preços ao consumidor.

A linha de crédito de investimento de longo prazo 
para a reestruturação produtiva da propriedade no âm-
bito do PRONAF passou a ter taxas de juros menores 
e maior teto do financiamento. Os projetos individuais 
podem tomar até R$130 mil e os coletivos, R$500 mil, 
com juros a 2% ao ano e até 10 anos para pagamento. 

Os juros para investimentos de até R$10 mil são 
de 1% ao ano. E a linha para investir no beneficiamento 
agroindustrial financia projetos de até R$50 mil, para 
processamento de leite, café, frutas, hortaliças e ce-
reais. Os juros são de 2% ao ano, com até 3 anos de 
carência e até 8 anos para pagar. 

Os investimentos em infraestrutura das proprieda-
des familiares vão de colheitadeiras, tratores, veículos 
de transporte de máquinas e equipamentos agrícolas a 
projetos como silos, sistemas de ordenha e irrigação, 
resfriadores e correção de solo. 

As cadeias produtivas beneficiadas têm um foco 
no cardápio do brasileiro: apicultura, aquicultura, avi-
cultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, 
caprinocultura, fruticultura, olericultura, ovinocultura, 
pesca e suinocultura. Também é apoiada a produção 
de açafrão, arroz, centeio, feijão, mandioca, milho, 
sorgo e trigo.

Muito obrigado.
O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/

PR-AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nesta manhã, no âmbito da Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados que trata da Lei 
Geral da Copa do Mundo de Futebol, contamos com 
a presença, em audiência pública, do Presidente da 
CBF, Ricardo Teixeira, e do Secretário-Geral da FIFA, 
Sr. Jérôme Valcke. Foi uma grande oportunidade de 
debater a Lei Geral da Copa do Mundo.

O povo brasileiro conhece as responsabilidades 
de sediar um evento dessa magnitude. A Copa do Mun-
do de Futebol é, sem dúvida, o maior evento espor-
tivo do mundo, mas, obviamente, quando se trata da 
legislação que vai nortear esse evento, é preciso que 
o Congresso Nacional a discuta e a aprove. E é isso 
o que estamos fazendo, com equilíbrio e bom senso, 
flexibilizando o que pode ser flexibilizado e exigindo 
soberania naquilo que não podemos flexibilizar.

Hoje deixamos claro para o Presidente da CBF e 
para o Secretário-Geral da FIFA que, de direitos como 
o da meia entrada para estudantes e idosos, bem 
como do respeito ao Estatuto do Idoso e da proibição 
da venda de bebidas alcóolicas em estádios, o Con-
gresso brasileiro não abriria mão de forma nenhuma.

Aberta a mesa de negociação – na realidade, 
essa Comissão é uma mesa de negociação com o 

Congresso Nacional –, a FIFA já sinaliza a disposição 
de criar uma categoria de ingresso popular, a cate-
goria 4, que vai atender justamente às demandas e à 
legislação brasileiras.

Sem dúvida nenhuma, obtivemos um avanço hoje 
em relação à Lei Geral da Copa. Faremos ainda 20 
sessões, com o adiamento da vigência da Comissão, 
para discutir a questão da flexibilização dos vistos de 
entrada no País e demais assuntos.

O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
Deputado Fernando Marroni e Deputado Amauri Teixei-
ra, hoje, na reunião da bancada do PT, o Ministro Afon-
so Florence, do Desenvolvimento Agrário, apresentou 
números muito importantes sobre a agricultura familiar, 
demonstrando que 70% dos alimentos que chegam à 
mesa do brasileiro são produzidos pela agricultura fa-
miliar, que usa menos agrotóxicos, que gera um PIB 
rural grande e que contribui para a inclusão social e 
para levar paz ao campo. 

Ao fazer este registro, quero parabenizar o Go-
verno da Presidente Dilma Rousseff pelas políticas pú-
blicas implantadas para o setor da agricultura familiar. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere como 
lido discurso acerca da atuação do Brasil nos Jogos 
Pan-Americanos de 2011, que foi um sucesso e de-
monstrou a capacidade do País na área do esporte. 

Parabéns à Presidente Dilma.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após 16 
dias de competições, o balanço da participação do Bra-
sil nos Jogos Pan-Americanos 2011, em Guadalajara, 
no México, foi extremamente positivo. Foram 48 me-
dalhas de ouro, 35 medalhas de prata e 58 medalhas 
de bronze, totalizando 141 medalhas, que colocaram o 
Brasil em terceiro lugar na classificação geral dos jogos, 
ficando atrás apenas dos Estados Unidos e de Cuba.

Ao todo 515 atletas brasileiros, sendo 280 mas-
culinos e 235 femininos, participaram das competições. 
O investimento total da missão brasileira no Pan foi 
de R$8,5 milhões. Esses dados posicionam o País na 
segunda colocação em número de medalhas, atrás 
apenas dos Estados Unidos, e na terceira colocação 
em relação à quantidade de medalhas de ouro con-
quistadas, superado pelos norte-americanos e pelos 
cubanos.

Destaque para as modalidades carros-chefes, 
como natação, atletismo, judô e vela, que juntas soma-
ram 68 medalhas. Boas surpresas também nas provas 
de tiro, ginástica artística masculina, ginástica rítmica, 
levantamento de peso e triatlo. O vôlei mais uma vez 
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confirmou hegemonia, conquistando quatro medalhas 
de ouro: quadra masculina e feminina, além da praia, 
também masculino e feminino. 

Foram 277 atletas medalhistas, de 35 modalidades, 
o que representa 53% do total que foi para o México.

O Brasil saiu de Guadalajara com 24 vagas con-
quistadas para as Olimpíadas de Londres, em 2012, 
e com o melhor resultado em um Pan realizado fora 
de casa, ficando entre as três melhores seleções das 
Américas. A participação do Brasil foi espetacular e 
superou expectativas. Os resultados deste Pan repo-
sicionam o País no contexto esportivo internacional.

E, no encerramento do Pan, o brasileiro Solonei 
Rocha da Silva foi o vencedor da maratona, receben-
do medalha de ouro. 

O seleto grupo de estrelas verde-amarelas con-
quistou nada menos que 16 ouros, provando mais 
uma vez sua relevância para o esporte nacional. O 
grupo é formado pela saltadora Maurren Maggi, pelo 
ginasta Diego Hypólito, pelos nadadores Cesar Cielo 
e Thiago Pereira, pelo jogador de vôlei Emanuel e pelo 
judoca Leandro Guilheiro. Com exceção da primeira, 
todos subiram ao menos uma vez no lugar mais alto 
do pódio no México.

Cesar Cielo foi soberano nos 100 metros e nos 
50 metros livres. Nos revezamentos 4 por 100 metros 
livres e 4 por 100 metros medley também foi peça 
importante e ajudou a natação com quatro ouros, em 
um total de dez na competição.

O campeão olímpico e atual vencedor do circuito 
mundial fez exatamente o que dele se esperava. Deu 
sustentação à dupla com o jovem Alison, o Mamute, e 
garantiu o ouro para o Brasil no vôlei de praia. 

A saltadora, medalhista olímpica, tinha estabele-
cido o Pan de Guadalajara como sua meta principal da 
temporada. Maurren ganhou fácil seu ouro “obrigatório”. 
Mais que isso: conseguiu a marca de 6,94 metros, a 
melhor de sua temporada, que a deixaria em primeiro 
lugar no Mundial de Atletismo deste ano.

Diego Hypólito foi uma das maiores estrelas do 
Pan. Foram, ao todo, três ouros na ginástica artística. 
O atleta do Flamengo foi decisivo no ouro do Brasil 
por equipes, com uma apresentação perfeita no solo, 
último aparelho. Depois repetiria os ouros do Pan 2007 
no solo e no salto, terminando como o melhor ginasta 
da competição.

Duas vezes medalhista olímpico, o judoca chegou 
ao seu 16º pódio consecutivo no judô, com um ouro 
na categoria até 81 quilos, no Pan de Guadalajara. 
Ele ajudou a Seleção a quebrar o recorde do esporte 
em Jogos Pan-Americanos. Ele repetiu o desempe-
nho do Pan do Rio-2007, com seis ouros, uma prata 
e um bronze.

Thiago Pereira foi o responsável por um terço 
das medalhas brasileiras. A competição foi ainda mais 
especial para Thiago porque ele se tornou o maior 
campeão brasileiro da história dos Jogos, superando 
o mesatenista Hugo Hoyama.

Mesmo tendo apenas um titular do grupo prin-
cipal, o vôlei masculino do Brasil conquistou o Pan 
de Guadalajara com autoridade. E a final foi a grande 
prova disso, ao vencer Cuba.

As meninas do vôlei também mandaram muito 
bem. Também venceram Cuba e também levaram o ouro.

Durante o Programa Café com a Presidenta, a 
Presidenta Dilma saudou os atletas brasileiros que par-
ticiparam dos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara 
e que conquistaram 141 medalhas. “Eu gostaria de 
saudar os nossos atletas que participaram dos Jogos 
Pan-Americanos, em Guadalajara. Eles conquistaram 
141 medalhas no total. Parabéns aos atletas, aos trei-
nadores e as suas equipes”, afirmou.

Dilma lembrou que 40% dos atletas que participa-
ram do Pan receberam apoio do Governo Federal, por 
meio do Bolsa Atleta. “Esses resultados mostram que, 
ampliando as oportunidades para os nossos jovens, cer-
tamente colheremos cada vez mais conquistas”, disse.

Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de iniciar 
meu discurso, gostaria de registrar a presença, nesta 
Casa, do Vereador da Câmara Municipal de Forta-
leza, Audízio Oliveira, que veio participar da sessão 
solene em homenagem aos 60 anos de fundação da 
Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, ocorrida 
na manhã de hoje.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na reunião, 
ontem, da Presidente Dilma Rousseff com lideranças 
de bancadas no Congresso Nacional, foram repas-
sados fatos ligados à conjuntura econômica mundial, 
após o recente encontro de Cannes, a que estiveram 
presentes líderes do chamado G-20, na busca de al-
ternativas que pudessem superar o quadro dramático 
que se instalou em muitas das nações, notadamente 
a Grécia, ponto central das atuais preocupações dos 
círculos financeiros dos diversos Continentes.

Daí a preocupação do Presidente Marco Maia, 
diante das matérias que serão submetidas à aprecia-
ção nesta sessão legislativa, em promover convoca-
ção até quinta-feira, em todos os períodos, objetivando 
assegurar ao trâmite amplo debate, de que resulte o 
assentimento das bancadas para uma decisão de ta-
manha magnitude. 

O Líder Cândido Vaccarezza, em entrevista con-
cedida ainda à saída da reunião, no Palácio do Pla-
nalto, expressou a sua confiança em que a postulação 
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logrará êxito, a julgar pela manifestação explicita dos 
líderes partidários.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na reunião, 
ontem, da Presidente Dilma Rousseff com lideranças 
de bancadas no Congresso Nacional, foram repas-
sados fatos ligados à conjuntura econômica mundial, 
após o recente encontro de Cannes, a que estiveram 
presentes líderes do chamado G-20, na busca de al-
ternativas que pudessem superar o quadro dramático 
que se instalou em muitas das nações, notadamente 
a Grécia, ponto central das atuais preocupações dos 
círculos financeiros dos diversos Continentes.

Sendo minuciosa na abordagem, segundo re-
gistro da mídia, a Chefe do Poder Executivo mostrou 
pleno conhecimento da realidade instalada em todo 
o Universo, alertando os Parlamentares presentes 
para a exigência de o Brasil manter-se em posição de 
alerta, embora solidário com a busca de solução para 
questões vinculadas à área diretamente atingida, na 
faixa do euro.

Na ocasião, a temática das votações que ocorre-
rão até final da presente sessão legislativa foi o item de 
maior concentração de esforços, em razão da necessi-
dade de o Executivo buscar amparo para a utilização 
de recursos orçamentários, nos termos da proposta de 
emenda constitucional alusiva à DRU, prestes a ser vo-
tada por esta Casa, exigindo o quorum qualificado de 
pelo menos 308 sufrágios dos membros deste Plenário.

Daí a preocupação do Presidente Marco Maia 
em promover convocação até quinta-feira, em todos 
os períodos, objetivando assegurar ao trâmite amplo 
debate, de que resulte o assentimento das bancadas 
para uma decisão de tamanha magnitude.

O Líder Cândido Vaccarezza, em entrevista con-
cedida ainda à saída da reunião, no Palácio do Pla-
nalto, expressou a sua confiança em que a postulação 
logrará êxito, a julgar pela manifestação explícita dos 
líderes partidários que ali compareceram, a convite da 
sucessora de Luiz Inácio Lula da Silva.

Além disso, o Congresso deve aprestar-se para 
deliberar em torno da proposta orçamentária, cujo 
relator é o componente Deputado Arlindo Chinaglia, 
que já presidiu exemplarmente esta Casa, fazendo-o 
de forma a mantê-la identificada com as aspirações 
do povo brasileiro.

Teremos, assim, uma jornada intensiva de tra-
balho, na condição de legítimos representantes do 
povo brasileiro.

Essa é a nossa missão!
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Tem a 

palavra, pela ordem, o Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria dar 
como lido meu pronunciamento, intitulado Dignidade 
aos Trabalhadores do Judiciário Federal. Os servido-
res do Judiciário Federal estão no 43º dia de greve e 
mobilizados em 18 Estados, pedindo reajuste salarial 
em virtude de um arrocho que já passa de 6 anos.

O Projeto de Lei nº 6.613, de 2009, é o que trata 
do Plano de Cargos e Salários do Judiciário Federal, 
o PCS IV. Nós entendemos que esse arrocho sala-
rial não pode continuar, porque a arrecadação fiscal 
cresceu muito no País. Foram 76,54 bilhões de reais 
a mais nos cofres do Tesouro, ou seja, mais do que os 
50 bilhões de reais que a Presidente Dilma já limpou 
do Orçamento no começo do ano. Além disso, já foram 
gastos 540 bilhões de reais de juros e amortizações 
da dívida neste ano. 

Por isso, a nossa proposta é que o Governo nego-
cie imediatamente, no Orçamento, com os servidores...

(O microfone é desligado.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Dignidade aos Trabalhadores do Judiciário Federal
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta 

terça-feira, dia 8 de novembro, os servidores do Judi-
ciário Federal entram no seu 43º dia de greve. Neste 
momento, trabalhadores de 18 Estados estão mobili-
zados por melhores condições de exercício profissio-
nal, incluindo um reajuste salarial que não é feito há 
cerca de 6 anos! Isso mesmo, Sr. Deputados! Com 
os salários congelados, cada vez que o preço de um 
produto ou das tarifas de serviços públicos aumentam, 
os servidores do Judiciário têm seu salário achatado. 

A principal reivindicação da categoria hoje é a 
aprovação do Projeto de Lei nº 6.613, de 2009, que 
estabelece o Plano de Cargos e Salários do Judiciário 
Federal, o chamado PCS IV. 

Considerando o PCS III, aprovado em junho de 
2006, a inflação medida pelo ICV (Índice do Custo de 
Vida), do DIEESE, já acumulou 30,02%. Ou seja, pra-
ticamente um terço da remuneração dos servidores já 
foi “comida” nos últimos anos pelo aumento de preços. 
O resultado, além do endividamento dos trabalhado-
res, é a perda de quadros do Judiciário, que já atingiu 
30% da categoria.

O Governo alega que o impacto de cerca de 7 
bilhões de reais do PCS no Orçamento de 2012 seria 
inviável. No entanto, como sempre, sabemos que tudo 
se trata da prioridade a ser dada pela política econô-
mica do Governo Federal. 

É importante lembrar, por exemplo, que somente 
entre janeiro e junho de 2011 foram arrecadados pela 
Receita Federal 450,92 bilhões de reais. Este total repre-
senta um novo recorde de arrecadação, 20,45% superior 



60346 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

ao mesmo período de 2010. Em valores nominais, sem 
considerar a inflação, são 76,54 bilhões de reais a mais 
nos cofres do Tesouro – portanto, muito mais do que os 
50 bilhões de reais que o Governo queria economizar 
no Orçamento deste ano. Mesmo com os valores atu-
alizados pelo IPCA de junho de 2011, o aumento será 
de 13,26% em relação a 2010, quando a arrecadação 
também já tinha batido recorde. Ou seja, com menos de 
10% desta receita extra é possível garantir o pagamento 
do PCS IV que os servidores reivindicam. 

Outra alternativa: se o Governo quiser utilizar as 
sobras de 2010, que não foram executadas no Orça-
mento do ano passado, também é perfeitamente viável, 
do ponto de vista orçamentário, aprovar o PL 6.613/09. 
E mais fácil ainda se o Plano de Cargos e Salários for 
parcelado, como já se cogita nos corredores de Brasí-
lia. Se for considerada a hipótese de parcelamento em 
quatro vezes, sendo duas parcelas em 2011 e outras 
duas em 2012, sempre nos meses de janeiro e julho, 
o custo do plano no Orçamento de 2011 seria de ape-
nas 2,3 bilhões de reais. Se for parcelado a partir de 
junho, o impacto do PCS deve ser, inclusive, menor do 
que a inflação deste ano.

Qual a razão verdadeira, então, para negar aos 
trabalhadores do Judiciário Federal o legítimo reajus-
te que reivindicam? A mesma de sempre: a prioridade 
dada ao capital financeiro pela política econômica do 
Governo Federal, com o pagamento de bilhões aos 
bancos e à especulação financeira via juros e amorti-
zações da dívida pública.

Um estudo do Departamento Econômico do SIN-
TRAJUD, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário, 
mostrou que, de janeiro a julho de 2011, o Governo já 
destinou 540 bilhões de reais em juros e amortizações 
da dívida pública federal (interna e externa). Esse valor 
corresponde a cerca de 55% de todo orçamento fe-
deral executado até esta data. É um absurdo! No ano 
passado, foram 635 bilhões de reais para essa rubrica. 
Com 3 dias de pagamento da dívida, seria possível 
garantir o PCS do Judiciário. Veja o grau do desequi-
líbrio, Sr. Presidente!

É uma vergonha nacional. Fizemos uma CPI nesta 
Casa, cujo relatório final, comprovando as irregulari-
dades, ilegalidades e imoralidades na contratação das 
dívidas interna e externa, que totalizam 2,4 trilhões de 
reais, foi encaminhado ao Ministério Público Federal e 
está sendo investigado pelos procuradores. 

Mas a política do Governo Dilma, seguidora da 
política de seus antecessores Lula e FHC, em vez de 
atender às necessidades dos servidores e do povo 
brasileiro, que têm direito a um serviço público de qua-
lidade, mas que está cada vez mais precarizado por 
falta de investimento, prefere fazer com que os bancos 
sigam batendo recordes de lucro. 

Recentemente, o Itaú divulgou seu balanço tri-
mestral com um crescimento de mais de 25% em re-
lação ao mesmo período em 2010. No acumulado de 
janeiro a setembro, os ganhos do banco chegam a 11 
bilhões de reais. 

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, é inadmissível 
que o Governo Federal não aceite negociar com os 
trabalhadores em greve, vítimas do arrocho salarial. 

Mais uma vez, gostaríamos de pedir que o Pre-
sidente da Comissão Mista de Orçamento, Senador 
Vital do Rêgo Filho, do PMDB da Paraíba, e o Relator 
do Orçamento de 2012, Deputado Arlindo Chinaglia, 
do PT de São Paulo, recebam as propostas de emen-
da que foram apresentadas para dar uma solução a 
essa questão. 

O Orçamento brasileiro continua sendo uma das 
coisas mais injustas deste País. É preciso que nós, do 
Legislativo, tenhamos a coragem política de refletir e 
agir sobre isso.

O mesmo vale para o Ministro Cezar Peluso, 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, que pode-
ria não abrir mão da autonomia e independência do 
Poder Judiciário e recusar esta “imposição” fiscal do 
Executivo. A categoria espera que o Ministro Peluso, 
como representante máximo do Judiciário, dialogue 
diretamente com a Presidenta Dilma. 

Diante da intransigência do Governo Federal, os 
trabalhadores estão corretos em esperar essa iniciativa 
da Presidência do STF. Por mais que a proposta orçamen-
tária esteja agora no Parlamento, sabemos que a decisão 
será tomada no Planalto. Daí a necessidade de abrir uma 
interlocução direta com a Presidenta Dilma Rousseff, em 
favor de um projeto que é de autoria do próprio Supremo 
e que vai beneficiar a população como um todo.

Nós, do PSOL, que apoiamos que o Estado bra-
sileiro esteja presente em todas as áreas estratégicas 
para o desenvolvimento do País, que entendemos que 
o atendimento à população pelo Judiciário também é 
um elemento central da democracia, não podemos 
mais aceitar que a prioridade do orçamento federal 
continue sendo ditada por uma política de submissão 
aos banqueiros. No Brasil, há recursos suficientes para 
que todos os setores sejam contemplados, basta cora-
gem política para enfrentar os grandes interesses que 
controlam este País.

No último período, foram inúmeros os ataques aos 
direitos do funcionalismo: do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 549, de 2009, que propõe um congelamen-
to dos salários do setor, à privatização da previdência 
dos servidores públicos, prevista no Projeto de Lei nº 
1.992, de 2007, que também estamos combatendo. 

É preciso lutar contra essa lógica. Por isso a rei-
vindicação e pressão pela aprovação do PCS são tão 
legítimas. Chega de transferir riquezas a uma mino-
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ria de especuladores nacionais e internacionais, para 
quem não há limite de lucros, enquanto aos servidores 
a política é a do reajuste zero!

Manifestamos, assim, uma vez mais, toda a nos-
sa solidariedade à luta dos servidores e servidoras do 
Judiciário Federal. Contem com o PSOL e com o nosso 
mandato em mais esta batalha! 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Concedo 

a palavra à Deputada Jô Moraes.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, grande lideran-
ça acriana, queria expressar a minha solidariedade 
ao Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, que, 

mais uma vez, a exemplo de inúmeros outros Ministros 
deste Governo, sofre um sórdido ataque.

A revista Veja tem que entender que ela foi der-
rotada pelo povo brasileiro nas eleições. A revista Veja, 
que agora temos que chamar de revista “Veja Mente”, 
não pode se colocar acima da vontade do povo brasileiro.

Sr. Presidente, venho expressar a minha solida-
riedade a um Ministro que contribuiu decisivamente 
para a melhoria das relações entre trabalho e capital. 
Peço a V.Exa. que autorize a transcrição nos Anais da 
Casa de nota divulgada pelas centrais sindicais em 
apoio ao Ministro do Trabalho, Carlos Lupi.

NOTA A QUE SE REFERE A ORADORA
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O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero para-
benizar o Governo do nosso Estado do Rio Grande do 
Sul, o companheiro Tarso Genro e o nosso Secretá-
rio da Saúde, Ciro Simoni, por terem repassado, nos 
últimos 15 dias, em benefício da população gaúcha, 
50 milhões de reais para hospitais filantrópicos e para 
aqueles que atendem à população pelo SUS.

Isso vai melhorar ainda mais o atendimento à po-
pulação gaúcha e mostra que a prioridade do nosso 
Governador Tarso Genro é a de fortalecer o Sistema 
Único de Saúde.

O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve-
nho registrar uma grande preocupação com relação 
aos trabalhadores da educação no Estado de Minas 
Gerais, que ficaram em greve por 112 dias para tentar 
uma negociação. Eles só suspenderam a greve após 
o compromisso do Governo de formar um grupo de 
trabalho. De fato, foi criado o grupo de trabalho, mas 
ele não avança em nada. 

Este é o trabalho dos tucanos lá em Minas Gerais: 
arrebentaram o Estado. A dívida de 24 bilhões, ainda 
do Governo Itamar Franco, já passou dos 84 bilhões 
de reais. E os servidores públicos da educação e da 
FUNEDI recebem um piso salarial de 369 reais. E não 
se avança nas negociações. 

Nesta quinta-feira, os servidores públicos da 
educação e policiais civis do Estado de Minas Gerais 
farão paralisação geral. 

Como a negociação não avança, fazemos daqui 
um apelo para que a Subcomissão da Comissão de 
Educação e Cultura criada a partir de requerimento 
nosso vá a Minas Gerais. Essa Subcomissão tem o 
papel estratégico e importante de fazer valer o piso 
salarial do magistério, votado nesta Casa e sanciona-Casa e sanciona- sanciona-
do pelo Presidente Lula. 

Se não valorizarmos a educação, qual política será 
valorizada? Portanto, registro este apelo aos Deputa-
dos e às Deputadas da Comissão de Educação: que 
façam valer e funcionar a Subcomissão, pois é urgente 
a necessidade de sua ida a Minas Gerais. 

Não faz sentido, Sr. Presidente, haver complemen-
tação orçamentária do Governo Federal para o Estado 
de Minas Gerais para que seja pago o piso salarial do 
magistério no ano que vem, como já está garantido no 
Orçamento. Para isso, é preciso adequar a lei de lá, que 
é de subsídio e ignora totalmente o tempo de serviço, 
os quinquênios, os trintenários, as pós-graduações 
dos trabalhadores. É preciso rever urgentemente a lei 
no Estado de Minas Gerais, para que possa haver a 
complementação do Governo Federal.

O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo a tribuna para comentar as propostas do 
Brasil apresentadas na Conferência Rio+20. 

É muito importante a posição que o Brasil adota 
frente à ONU, de desenvolvimento sustentável, econo-
mia verde e, principalmente, de erradicação da pobre-
za. Deixa claro que o País assumiu o compromisso de 
diminuição das suas emissões de carbono, o que vem 
cumprindo. Prova disso foi a posição firme da Presi-
denta Dilma em não permitir no leilão de dezembro, 
agora sobre a energia elétrica, que entrasse a energia 
proveniente do carvão.

Então, penso que as experiências que o Brasil 
pode apresentar nessa Conferência, como o Luz para 
Todos, o Bolsa Família, o Bolsa Verde, são muito impor-
tantes para que possamos alcançar efetivamente um 
desenvolvimento sustentável para o nosso planeta, uma 
vez que somamos hoje 7 bilhões de pessoas sobre a 
Terra e os padrões atuais de consumo dos ditos países 
de Primeiro Mundo são insuportáveis para o planeta. 
Nós precisaríamos de 4 ou 5 planetas para suportar 
o atual padrão de consumo dos países ditos desen-
volvidos, como Estados Unidos e países da Europa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos 
aqueles que nos assistem pela TV Câmara, todos aqui 
nesta Casa sabem do meu apreço às causas ambien-
tais. E hoje, mais uma vez, ocupo esta tribuna para 
falar sobre um tema ligado à área ambiental. Volto a 
falar, hoje, sobre a Rio+20, a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que, em 
2012, ocorrerá no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.

A Presidenta Dilma tem deixado claro o com-
promisso do Governo brasileiro na área ambiental e a 
vontade de realizar uma grande Conferência. No últi-
mo dia 1º de novembro, a Ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, enviou à Organização das Nações 
Unidas (ONU) propostas para serem debatidas durante 
a Conferência, propostas essas que se baseiam em 
modelos de desenvolvimento global em favor da eco-
nomia verde, da erradicação da pobreza e da adoção 
de práticas sustentáveis. 

O texto, que fala de 25 temas, tem como destaque 
a criação de programas de proteção socioambiental 
global, desenvolvimento sustentável, compras públicas 
sustentáveis, financiamento de estudos e pesquisas 
para o desenvolvimento sustentável e um protocolo 
internacional para a sustentabilidade do setor financei-
ro. Segundo a Ministra Izabella, o texto enviado pelo 
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Governo brasileiro tem uma visão crítica sobre o de-
senvolvimento sustentável. Ele aponta os problemas e, 
também, as propostas para temas que vão da pobreza 
ao desenvolvimento sustentável inclusivo.

Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida 
de que o Brasil dará um grande exemplo ao mundo du-
rante a Rio+20. Nosso País é hoje, reconhecidamente, 
um dos grandes expoentes quando se fala em desen-
volvimento sustentável. A Presidenta Dilma tem deixado 
claro em todas as suas decisões o seu compromisso 
com o meio ambiente e em frear as mudanças climá-
ticas. Provas disso foram, por exemplo, o veto da com-
pra de energia gerada pela queima de carvão no leilão 
que será realizado agora em dezembro e o empenho 
em aprovar um código florestal capaz de aumentar a 
proteção sobre as florestas e mananciais brasileiros.

E o Brasil, Sras. e Srs. Deputados, tem o que 
mostrar. Não ficaremos só na base do discurso boni-
to. Nós temos resultado. Durante a Rio+20, o País irá 
apresentar as suas experiências exitosas de desen-
volvimento sustentável e erradicação da pobreza. A 
Ministra Izabella afirmou: “Ao propor o programa de 
proteção socioambiental global, estamos considerando 
experiências brasileiras como o Bolsa Família, o Luz 
para Todos, que dá acesso à energia elétrica, consi-
derado uma das experiências mais exitosas avaliadas 
pelas Nações Unidas. Também estamos falando do 
Bolsa Verde, do Brasil sem Miséria”.

Embora todo o empenho brasileiro, sabemos que 
ainda temos muito que avançar em relação ao tema. 
Por isso o Governo propõe uma maior participação de 
toda a sociedade brasileira na Rio+20. O certo é que 
as mudanças climáticas e todos os temas ligados à 
preservação ambiental são um desafio permanente 
para esta e as futuras gerações. 

Tenho certeza de que, com a dedicação com que 
o Governo Federal vem enfrentando esses desafios, o 
Brasil se firmará cada vez mais como um país “verde”.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, quero deixar aqui 
registrado um documento dos Comitês Populares de 
acompanhamento dos megaeventos esportivos pre-
vistos para o Brasil, Copa do Mundo de 2014, em es-
pecial, e Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

Lembro que acabou de ocorrer uma audiência da 
Comissão Especial da Lei Geral da Copa, do Projeto 
de Lei Geral da Copa, com o Presidente da Confede-
ração Brasileira de Futebol, o Sr. Ricardo Teixeira, e o 
Secretário-Geral da FIFA, o Sr. Jérôme Valcke.

Durou o tempo de duas partidas de futebol, sem 
prorrogação. Nós outros, 15 Deputados, ficamos sem 
poder entrar em campo e fazer as indagações perti-

nentes, inclusive sobre os lucros extraordinários da 
FIFA no passado: mais de 32 milhões de dólares dis-
tribuídos como bônus para os seus altos dirigentes. 
Isso tudo fica em questão.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a audiên-
cia pública da Comissão que examina o projeto de Lei 
Geral da Copa, hoje, 8 de novembro, foi frustrante. Os 
Srs. Ricardo Teixeira, da CBF, e Jérôme Valcke, Secre-
tário-Geral da FIFA, deixaram de ouvir as indagações 
de 15 Parlamentares, pois tinham hora marcada para 
ir embora. Imagino que, na visão deles, o Parlamento 
brasileiro não mereça mesmo muita disponibilidade. 
Afinal, “time is money”. Por sinal, a FIFA, “sem fins 
lucrativos”, teve “sobra” de R$32,6 milhões em 2010, 
ano da Copa na África, lucro, ou melhor, ganhos distri-
buídos entre os 34 dirigentes do seu primeiro escalão.

Registro aqui, Sr. Presidente, a Carta que os 
Comitês Populares da Copa, organizados em vários 
Estados, entregaram hoje aos Deputados, leitura obri-
gatória para quem, para além da bola rolando e das 
“boladas” de dinheiro a serem auferidas, se preocupa 
com soberania, cidadania e legado social.

Agradeço a atenção.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR

Carta da Articulação Nacional dos Comitês Po-
pulares da Copa

08 de novembro de 2011
Prezados Senhore(a)s Deputado(a)s Federais e 

Senadore(a)s da República:
Vimos, por meio desta carta, apresentar-lhes a 

posição da Articulação Nacional dos Comitês Popu-
lares da Copa a respeito do processo de organização 
dos Megaeventos no Brasil e da legislação que vem 
sendo construída em torno deste processo. 

Os Comitês Populares são organizações da so-
ciedade civil, compostos por movimentos, ONGs, asso-
ciações e pessoas preocupadas com o “legado social” 
que vem sendo construído em nome dos Megaeventos 
e que atuam no sentido de garantir os Direitos Huma-
nos, nos seus mais distintos aspectos, das diversas 
populações atingidas pelos impactos destes eventos. 
Estamos articulados nas 12 cidades sedes, organi-
zando atividades as mais distintas possíveis, visando 
sempre à conscientização política e a luta e resistên-
cia por direitos. 

Em especial, temos acompanhado o processo 
de constituição legal do que chamamos “Estado de 
Exceção”, que versa sobre um conjunto de regras ex-
traordinárias, muitas das quais ferindo nossa Constitui-
ção, a vigorar neste período. Tal embasamento jurídico 
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vem sendo construído tanto a nível federal quanto nos 
entes subfederais. Todavia, para economia de espaço, 
vamos nos concentrar na legislação pertinente a vosso 
trabalho. Mas, desde já, estamos abertos a dialogar 
sobre cada processo estadual e municipal. 

No âmbito federal, sabemos que Vossas Exce-
lências estão debatendo a Lei Geral da Copa. Todavia, 
também sabemos que ela não é a primeira legislação 
de exceção imposta em nome dos Megaeventos. As-
susta-nos a aprovação de legislações, sempre oriundas 
de Medidas Provisórias, que dão tamanha prioridade 
aos Jogos. E aqui colocamos quatro pontos basilares 
a respeito de nosso entendimento sobre os Mega-
-eventos (Copa das Confederações, Copa do Mundo 
e Olimpíadas):

a) Ao abordarmos o sentido de urgência 
e relevância dos Jogos, temos sempre que 
contrapor a outras demandas relevantes e ur-
gentes no País. Já é de praxe determos mais 
recursos para saúde e educação que, de longe, 
são mais relevantes do que a organização de 
alguns torneios esportivos. Porém, gostaríamos 
de lembrar outra situação: a das enchentes 
que assolam e derrubam moradias populares 
a cada início de ano (e agora começando a 
ficar recorrente também em outras épocas). 
Por que, para reverter este processo, não se 
cria uma legislação de urgência? Por que fa-
mílias despejadas no início do ano ainda não 
contam com um rito mais rápido de licitação? 
Por que, infelizmente, temos a certeza de que 
isto ocorrerá de novo em 2012?;

b) Nunca podemos esquecer que a FIFA, 
a CBF, o LOC e o COI, que hoje dialogam com 
Vossas Excelências, são empresas privadas. 
Por mais relevante que seja a organização dos 
Jogos Olímpicos e Mundiais, não faz sentido 
uma legislação que garanta privilégios a um 
particular, ainda mais estrangeiro, em caráter 
jamais visto no país, subjugando inclusive o 
Estado. Isenção de impostos, rito especial para 
patentes, poder de autorizar a entrada de es-
trangeiros, criação de tipos penais especiais, 
cláusulas de ressarcimento, dentre outros;

c) Somos defensores de políticas públi-
cas e leis especiais que fortaleçam a cidada-
nia, reduzam a desigualdade social do país e 
concretizem direitos humanos (sociais, eco-
nômicos e políticos). O avanço ou retrocesso 
neste conjunto de fatores pode ser chamado de 
Legado de um determinado processo. No caso 
dos Megaeventos, parece-nos, infelizmente, 
fadado a trazer um legado de endividamen-

to público (o custo dos jogos já ultrapassou 
os R$100 bilhões), especulação imobiliária, 
segregação social (mais de 100 mil famílias 
despejadas) e retirada de direitos sob distintas 
formas. É dever do Congresso Nacional men-
surar este Legado antes de dar sequência ao 
processo de legislação especial;

d) Defendemos a soberania brasileira. 
Não aceitaremos nunca a chantagem que é 
feita com o país como se fosse um favor da 
Fifa e do COI a organização dos Jogos no 
Brasil. Não precisamos lembrar aos nosso(a)
s congressistas que o País, além de soberano, 
é também pentacampeão no futebol e tem o 
direito de receber o Mundial e organizá-lo con-
forme as leis e prioridades nacionais. Se não 
for assim, a FIFA que procure outro país que 
aceite tamanha ingerência e a transformação 
de um evento esportivo num balcão de negó-
cios privados.

Antes de adentrarmos nos aspectos relacionados 
à Lei Geral, e deixando de lado ainda outras legislações 
como a criação da Autoridade Pública Olímpica, gos-
taríamos de nos concentrar nas leis que versam sobre 
os aspectos financeiros e orçamentários dos jogos:

Lei 12.350 de 20 de dezembro de 2010, (con-
versão da MP 497) – Dispõe sobre as medidas tribu-
tárias: são várias as perguntas que surgem ao lermos 
esta Lei. Mas a pergunta mais básica é: por que uma 
determinada atividade artística-esportiva merece ta-
manha carga de isenção fiscal? Qual o embasamento 
que garante isto? 

Tal lei, ao ser aprovada por esta Casa, constituiu-
-se no primeiro passo para a construção de uma si-
tuação extremamente peculiar: parece-nos que, para 
a organização dos Jogos, se constituem territórios 
separados do território nacional, onde valerão regras 
especiais: a Lei geral de isenção fiscal e até o próprio 
regime de licitação. 

Lei Nº12.462 de 5 de agosto de 2011, (conversão 
da MP 527) – Institui o Regime Diferenciado de Contra-
tações, ou RDC. Após a garantia da isenção fiscal, sob 
a desculpa da urgência (novamente, quão urgente são 
diversas obras neste país?!), foi instituído o RDC, um 
verdadeiro atalho à Lei de Licitações. Não por acaso, 
essa brecha foi aberta com a picareta de uma Medida 
Provisória, a MPV nº 527, de 2011. Aliás, uma não, mas 
várias, pois, na realidade, foram necessárias quatro 
tentativas do governo e sua bancada congressual até 
a aprovação definitiva da lei. O que mostra que este 
Congresso não estava seguro do processo.

Nós também não temos nenhuma segurança 
quanto ao RDC. A não existência do projeto básico 
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permite que com o dinheiro público se construa di-
versos elefantes brancos superfaturados. A matriz de 
responsabilidade ao qual o RDC está vinculado nunca 
foi submetida à avaliação popular para uma discussão 
concreta sobre mobilidade ou prioridades orçamentá-
rias. A pouca ou nenhuma possibilidade de contestação 
judicial é uma afronta aos princípios constitucionais.

Acreditamos que estas e outras leis constituídas 
(inclusive as aprovadas no âmbito subfederal) sob a 
égide dos Jogos ainda podem ser questionadas. Seus 
efeitos em termos de ônus aos cofres públicos e a retira-
das de direitos são visíveis. Porém, mais do que nunca, 
dirigimo-nos a vós, congressistas deste país, querendo 
ter o direito de ser ouvido sobre a Lei Geral da Copa, 
tamanha a afronta que esta lei causa aos princípios 
basilares que apontamos acima. Assim, dentro de nos-
sos direitos constitucionais, abordamos os seguintes 
aspectos sobre a Lei Geral da Copa que necessitam 
de uma imprescindível e cuidadosa avaliação:

1. Proteção da propriedade industrial 
Trata-se da criação de um “regime especial” de 

procedimentos para pedidos de registro de marcas, 
emblemas e demais “símbolos oficiais” da FIFA junto 
ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), 
para fins de proteção de propriedade industrial. Primeiro, 
não há qualquer restrição ou definição sobre o signifi-
cado do termo “símbolos oficiais”, que pode abranger, 
efetivamente, qualquer imagem, ideia e mesmo ex-
pressões linguísticas. Mais de mil itens já foram objeto 
de requisição de registro pela entidade, entre eles os 
nomes das cidades-sede e até o numeral “2014”. De 
fato, estamos diante de um processo de privatização 
da cultura através da constituição de direitos de uso 
exclusivistas. Para piorar a situação, o art. 5º, §1º, I do 
projeto de lei prevê que “o INPI não requererá à FIFA 
a comprovação da condição de alto renome de suas 
marcas ou da caracterização de suas marcas como 
notoriamente conhecidas”. Ou seja, retira a compe-
tência do órgão técnico em nome de uma entidade 
privada, transformando-lhe tão somente num agente 
burocrático (e ainda deverá fazê-lo na frente de outros 
processos) e deixando, na prática, a cargo da arbitra-
riedade da FIFA a escolha do menu de bens imateriais 
que monopolizará. 

Nem as mais poderosas corporações transna-
cionais, que veem nas patentes fontes de lucros mi-
lionários, conseguiram tamanho benefício. Mas, muito 
mais grave que isto (até porque não concordamos com 
benefícios a transnacionais), esta regra está censuran-
do a imensa criatividade artística e paixão do brasilei-
ro com a Copa do Mundo. Todas as imagens e frases 
de efeitos, que criam o sentimento coletivo de paixão 

nacional, agora, correm o risco de terem que pagar 
“direito autoral” à FIFA.

2. Direitos de imagem, som e radiodifusão 
Na mesma tônica segue o capítulo sobre cap-

tação de imagem, som e retransmissão dos jogos e 
eventos paralelos. Aqui, a FIFA é considerada “titular 
exclusiva” de todos os direitos a eles relacionados, 
podendo impedir a presença da imprensa – como já 
ocorreu durante o sorteio das eliminatórias, em julho 
– e podendo selecionar os “flagrantes de imagem” de 
tempo limitado que disponibilizará para uso não co-
mercial em noticiários e congêneres. 

3. Áreas de restrição comercial
Outra decorrência importante da Lei Geral da 

Copa diz respeito às restrições e condicionantes im-
postas ao direito de ir e vir e à livre iniciativa. De acor-
do com o art. 11 do projeto, seria concedida “à FIFA e 
às pessoas por ela indicadas a autorização para, com 
exclusividade, divulgar suas marcas, distribuir, vender, 
dar publicidade ou realizar propaganda de produtos e 
serviços, bem como outras atividades promocionais ou 
de comércio de rua” em locais como imediações de es-
tádios e suas vias de acesso. Essa disposição implica 
numa proibição de venda ou exposição de quaisquer 
mercadorias dentro desses perímetros que não obte-
nham permissão expressa da entidade, impactando 
fortemente o comércio local e os trabalhadores ambu-
lantes. Mais que isto, ao restringir direitos comerciais 
legítimos e, muitas das vezes (como estamos vendo 
em algumas cidades), provocar remoções e realoca-
ções, fere o direito de propriedade e abre brecha para 
acordos e interesses obscuros na futura reocupação 
das áreas. 

Ademais, mas não menos importante, sugere a 
possibilidade de demarcação de territórios de inter-
dição, com a instalação das chamadas Zonas de Ex-
clusão, podendo inviabilizar ou dificultar, inclusive, o 
funcionamento de equipamentos públicos essenciais 
próximos, como escolas e hospitais.

4. Venda e preço de ingressos
Ignorando direitos do consumidor consubstancia-

dos em diversas leis, a proposta de lei oferece à FIFA 
amplos poderes para determinar tanto o preço quanto 
as regras de compra e venda, alteração e cancelamento 
de ingressos. Tais critérios poderão ser estabelecidos 
unilateralmente e sem aviso prévio pela entidade, nos 
termos do art. 33, incluindo-se a supressão do direito 
de arrependimento e a permissão da prática comercial 
abusiva da venda casada.

Não bastasse isso, a pressão do organismo avan-
ça sobre assuntos ainda não constantes da proposta 
entregue ao Congresso. A intenção declarada da FIFA 
é suspender também parte do Estatuto do Torcedor, 
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do Estatuto do Idoso e do Código de Defesa do Con-
sumidor, para anular o direito de meia-entrada para 
estudantes e idosos. Os brasileiros, ao que tudo indica, 
não estão convidados para a festa na sua própria casa.

5. Tipos penais, sanções civis e juízos especiais
Especialmente alarmante, no projeto, é a con-

fecção de três tipos penais específicos, os crimes de 
“Utilização Indevida de Símbolos Oficiais”, “Marketing 
de Emboscada por Associação” e “Marketing de Em-
boscada por Intrusão”, de natureza pontual e tempo-
rária. Acompanhando as penas de detenção e multa, 
um conjunto de sanções civis relacionadas à venda 
de produtos, uso de ingressos e atividades de publici-
dade. Medidas como essas desconsideram todas as 
críticas à tendência de hipernalização já acentuada 
na política criminal brasileira e à punição seletiva do 
sistema penal. São os pobres que continuam sendo, 
afinal, seus “clientes preferenciais”.

Um exemplo bem claro: se um determinado res-
taurante anuncia “venha assistir aqui os jogos da Copa 
do Mundo de 2014”, este estabelecimento poderá so-
frer duas sanções. A primeira é ser obrigado a pagar 
direitos autorais por usar um símbolo oficial da Copa 
e a segunda, de acordo com o Artigo 18, seu proprie-
tário ser detido de três meses a um ano de prisão por 
cometer o crime de “alcançar vantagem econômica ou 
publicitária por meio de associação direta ou indireta 
com os Eventos ou símbolos oficiais” 

Fechando o circuito de criminalização da espon-
taneidade, o art. 37, timidamente inserido nas Disposi-
ções Finais do projeto, permite criar juizados especiais, 
varas, turmas e câmaras especializadas para causas 
relativas aos eventos. A disposição, neste caso, é fla-
grantemente inconstitucional e pretende instituir uma 
justiça paralela dentro do sistema vigente, na esteira 
do modelo sul-africano, que inovou com a implantação 
de 56 Tribunais Especiais da Copa. A legislação aplica-
da por estes tribunais de exceção também mostrou-se 
absolutamente desproporcional: condenações de 15 
anos por furto de uma câmera fotográfica e distinções 
entre turistas brancos e negros fizeram parte da lista 
de absurdos da edição de 2010. No Brasil, ministros 
do STF, como Marco Aurélio Mello, já se manifestaram 
desfavoráveis à proposta. Resta saber se seguiremos 
ou não o rastro de repressão da Jabulani. 

6. Vistos de entrada e permissões de trabalho
A ideologia da soberania, que em alguns momen-

tos tanto atormenta o Estado brasileiro, não parece 
causar celeuma diante de pressões externas. Para a 
Copa do Mundo de 2014, a combinação é no mínimo 
inusitada: proibições de acesso para cidadãos brasi-
leiros e liberação sumária do ingresso para membros, 
funcionários, parceiros, convidados, delegados ou 

clientes da FIFA. Segundo consta no projeto de Lei 
Geral, seria suficiente a credencial para afastar qual-
quer discricionariedade na concessão de vistos de 
entrada em território nacional, assemelhando o país a 
uma gigantesca arquibancada. A síntese é a seguinte: 
instalação de fronteiras internas no espaço de nossas 
cidades e dissolução das fronteiras externas sob o 
ditame de organismos internacionais. Basta comprar 
seu ingresso.

7. Responsabilidade da União 
Por fim, como todo empreendimento necessita 

de garantias, a FIFA soube escolher bem as suas: 
ninguém menos que a própria União deve assumir a 
responsabilidade por danos e prejuízos causados à 
entidade. Pela forma como se encontra redigido o art. 
30 do projeto de lei, não se trata apenas de responsa-
bilidade civil pessoal. Ao contrário, a União responderá 
amplamente por “todo e qualquer dano resultante ou 
que tenha surgido em função de qualquer incidente 
ou acidente de segurança relacionado aos Eventos”. 

Nada poderia ser mais genérico e, em última ins-
tância, quase toda eventualidade se enquadraria nessa 
formulação, aumentando substancialmente a conta da 
Copa do Mundo em reparações e indenizações com ver-
bas públicas. A situação é kafkiana. O Estado brasileiro, 
tornou-se, de repente, não mais que de repente, o fiador 
da FIFA em seus negócios particulares. Sabemos que 
no passado, este Congresso Nacional já vetou acordos 
de investimento com a Cláusula chamada Investidor-
-Estado, que permitia uma empresa acionar o Estado 
por fazer política que contrariasse seus interesses. O 
projeto de Lei Geral da Copa encontra-se na mesma 
esfera e contamos com o mesmo bom senso do atual 
Congresso para barrar este processo.

Conclusão e sugestões:
O conjunto de leis de exceção que vêm sendo cria-

do para os Megaeventos, ao fim e ao cabo, emolduram 
uma figura muito específica. Os Jogos não ocorrerão 
no Brasil! O Brasil gentilmente cederá uma parte de 
seu território para a realização dos jogos. Gentilmente 
porque os investimentos e gastos públicos relacionados 
já ultrapassam os R$100 bilhões, dinheiro que resol-
veria boa parte de nossas mazelas sociais.

Estes territórios especiais serão demarcados pela 
própria FIFA, doravante chamada de Rei, tendo a CBF 
como Rainha e o COI como príncipe herdeiro. Nestes 
territórios é a família real quem determina as Regras 
(“nomes oficiais”, quem pode comercializar ou exercer 
outras atividades, como a da imprensa e de prestação 
de serviços, ritos penais) e quem possui total isenção 
fiscal. Para a construção destes territórios, um rito es-
pecial de licitação. 
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Esta mesma família Real também é responsável 
por determinar a gestão das fronteiras. Além de decidir 
geograficamente a área de seu interesse, ela deter-
mina quem pode entrar e sair, quem pode comerciali-
zar, quem e como pode transmitir (ou seja, não existe 
liberdade de imprensa no Reinado…). Brasileiro(a)s, 
ainda mais pobres, não serão bem vindo(a)s. Aquele(a)
s que estão perto do novo Reinado serão despejados, 
desalojados e impedidos de realizar suas atividades. 

Mas, e os demais papeis do Estado brasileiro? O 
papel deste é servir de polícia deste novo Rei e tam-
bém de caixa do tesouro, pois é o responsável último 
por arcar com os gastos que antecedem e com os 
possíveis prejuízos futuros do negócio real. 

O povo brasileiro? No entender da FIFA, a este 
cabe apenas o papel de Bobo da Corte. E, como dis-
semos, os pobres e os que moram e trabalham próxi-
mo... bem, estes que caiam fora.

Ao Legislativo Federal? Junto com a pressão nas 
ruas, é quem tem o poder para acabar com esta sub-
missão e total inversão de valores. O conto de fadas 
da FIFA ainda não se tornou realidade, mas temos 
poucas chances de reverter. Para isto, o Legislativo 
precisa cumprir seu papel. Os Comitês Populares es-
tão à disposição para construir este processo.

Sugestões que oferecemos aos senhore(a)s: 

a) A FIFA está nas mãos do Brasil. Não 
há mais tempo hábil para mudar os jogos. 
Logo, ela tem que acatar nossas regras, e não 
nós as delas. Assim, nossa primeira proposta 
é que o Congresso vete a Lei Geral da Copa.

b) Aos que estão justamente descon-
fortáveis com a chantagem que alardeia um 
‘compromisso já assumido’, relembramos que 
o compromisso de defesa da Constituição e 
dos interesses do povo está acima do acerto 
de um eventual governo com um ente privado 
externo. Desta forma, para comprovar e auferir 
o interesse do povo, sugerimos a realização 
de audiências públicas nas 12 cidades sede 
e em especial com as populações envolvi-
das. Estamos dispostos a contribuir com o(a)s 
senhore(a)s para organizá-las. Não existe sen-
tido de urgência para aprovar tamanha afronta.

c) Sabemos que não são só as popula-
ções das 12 cidades sedes que sofrem com os 
legados nada sociais da Copa. Assim, parece-
-nos medida bastante interessante a aprovação 
de um plebiscito oficial, para consultar todo o 
povo brasileiro sobre a Lei Geral da Copa e 
outras medidas equivalentes. Neste caso, ao 
contrário do que ocorreu recentemente na 
Grécia e Europa, onde o povo foi suprimido 

de seus direitos, o Congresso Federal dará 
uma das maiores lições de democracia e par-
ticipação popular.

Assinam esta carta os Comitês Populares da 
Copa nas 12 cidades sede.

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero dar como lido dois 
pronunciamentos. O primeiro deles é relativo a uma 
matéria da revista Veja. Para variar, é uma matéria 
mentirosa contra um governo do PT, o Governo de 
Vitória da Conquista, que vem promovendo transfor-
mações extraordinárias na vida do povo de Vitória da 
Conquista, não por acaso há 14 anos dirigindo aquele 
Município com sucesso e com políticas públicas que 
estão mudando a vida do nosso povo. 

No segundo, Sr. Presidente, quero registrar a pre-
sença hoje, entre nós, na nossa bancada, do Ministro 
Afonso Florence, que nos deu dados extremamente 
importantes sobre o papel essencial da agricultura fa-
miliar em nossa vida econômica e social.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a popu-
lação do Município de Vitória da Conquista, em meu 
Estado, bem como o Governo daquela cidade, recebeu 
com bastante desagrado e igual descrença a notícia 
publicada na revista Veja, em sua edição de 2 de no-
vembro, que apresenta dados do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica (IDEB), referentes aos 
anos de 2007 e 2009, e sobre os índices de mortali-
dade infantil, em uma reportagem com o claro objetivo 
de caracterizar de forma negativa a situação da Rede 
Municipal daquele Município. O procedimento da pu-
blicação causa estranheza especialmente porque os 
tais índices, por já estarem defasados, não refletem 
o atual quadro encontrado nas escolas daquele Mu-
nicípio. Quando o assunto é saúde, a revista também 
comete pecados ao tentar demonstrar uma realidade 
a distância. 

Não queremos dar, mais uma vez, aula de bom 
jornalismo à revista Veja, por inútil. Já dissemos, em 
outros momentos, que a revista rasgou todos os manu-
ais para cumprir sua sina denuncista e irresponsável. 
Veja quer ser uma espécie de partido político. Assim, 
vai construindo factoides ao sabor de suas conveniên-
cias, de modo especial aqueles que dizem respeito aos 
ataques sistemáticos a administrações do PT, como é 
o caso de Vitória da Conquista. 

Assim, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. De-
putados, a revista publicou matéria sem obediência a 
qualquer procedimento investigativo mínimo, sem ofe-
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recer a mais fundamental das garantias, que é o direito 
ao contraditório, mostrando uma realidade inexistente 
para atacar um projeto político que já há 14 anos vem 
sendo apoiado pelo povo de Vitória da Conquista.

Vitória da Conquista é – já o disse em pronun-
ciamentos anteriores e volto a dizer, ainda com mais 
ênfase – referência em administração pública para o 
Brasil. O que se fez por lá foi uma verdadeira revolu-
ção democrática, a partir da ação de um governo sé-
rio, honesto, que discute cada ato com os munícipes, 
que tem conselhos populares fortes, atuantes, livre de 
amarras e que conduzem os destinos da cidade com 
responsabilidade, em parceria com o Governo. 

Já nos pronunciamos nesta Casa sobre a Rede 
Municipal de Ensino de Vitória da Conquista, sobre o 
papel transformador do Prefeito Guilherme Menezes, 
que teve a coragem política de dar sucessivos saltos 
de qualidade até alcançar o patamar de poder dizer 
que naquela cidade só não estuda quem não quer, 
porque simplesmente não faltam vagas nas escolas 
municipais para nenhuma criança. 

Quando o assunto é IDEB, vale destacar que a 
média das escolas públicas no Brasil foi de 4.4 e, no 
Estado da Bahia, a média no IDED foi de 3.5. Vitória 
da Conquista possui unidades que superaram a média 
nacional, como a Escola Municipal Batista Tia Zefa, que 
obteve nota 5.1, além de diversas unidades escolares 
que ultrapassaram a média baiana, a exemplo das 
Escolas Irmã Barbosa, que alcançaram média 4.0, do 
Centro Educacional Eurípedes Peri Rosa, com média 
3.8, entre outras. 

A infraestrutura dos prédios escolares municipais 
vem passando por um intenso processo de renovação 
desde 2009. As principais prioridades são a eliminação 
dos antigos telhados de zinco e amianto, substituindo-
-os por telhas modernas de cerâmica, e a adequação 
das creches e escolas às normas de acessibilidade, 
por meio da construção de rampas e adaptações nos 
espaços escolares. A Rede Municipal de Ensino é 
composta por 203 unidades de ensino (140 na zona 
rural, 42 na zona urbana e 21 creches). Até o momento, 
quase 150 já passaram por reformas de grande, médio 
e pequeno porte. 

Algumas unidades foram totalmente reconstruí-
das, como o Centro Municipal de Educação Erathóthe-
nes Menezes, no Distrito de Iguá. Outras são constru-
ções novas e modernas, a exemplo das Escolas Mu-
nicipais Maria Santana, no Bairro Conveima I, Anísio 
Teixeira, no Jardim Valéria, Creche Municipal Zilda Arns 
Neumann, no Bruno Bacelar, e Francisco Antônio de 
Vasconcelos, no Distrito de Cabeceira. Mais de R$12 
milhões já foram investidos na reestruturação das es-
colas e creches da Rede Municipal de Ensino.

Em 2009, uma das primeiras ações da Prefeitura, 
através da Resolução nº 02/2009, foi a eliminação da 
aprovação automática. Além disso, há uma série de 
projetos cujo foco é o investimento nos aspectos pe-
dagógicos. O Projeto Roda de Alfabetização, desenvol-
vido na Rede Municipal desde o segundo semestre de 
2009, realiza intervenções pedagógicas junto a alunos 
a partir dos 9 anos de idade que cursam até o Ciclo II 
e apresentam dificuldades de aprendizagem em leitu-
ra e escrita. O Projeto já está presente em 61 escolas 
urbanas e rurais de Vitória da Conquista, atendendo 
a cerca de 3.500 alunos. 

O Projeto Soma tem a finalidade de superar as 
dificuldades de aprendizagem apresentadas no de-
correr da escolaridade de cada aluno. Em 2010, 1.200 
alunos foram contemplados. Em 2011, estão sendo 
atendidas todas as turmas do 6º ano do Ensino Fun-
damental – Nível 1, o que significa um total de 1.400 
alunos. Eles foram reenturmados no início deste ano, 
e todos os dias têm acesso ao mesmo conteúdo que 
os colegas que não apresentam defasagem, mas com 
abordagem metodológica diferenciada.

Para se trabalhar as potencialidades esportivas 
e artísticas dos alunos, a Prefeitura desenvolve, des-
de 2009, o Projeto Escola Mais. Atualmente, o Projeto 
funciona em 150 unidades da Rede Municipal. Por meio 
de 140 facilitadores, o Projeto leva atividades artísti-
cas e culturais aos alunos do Ensino Fundamental 1. 
Quinzenalmente, eles participam de atividades como 
música, percussão, capoeira, xadrez, lúdico matemá-
tico, teatro, artes visuais, caratê e dança.

Em parceria com o Governo Federal, é desenvol-
vido o Projeto Mais Educação, que se propõe a realizar 
um reforço pedagógico com alunos que apresentam 
maiores deficiências de aprendizagem, com realização 
de atividades artísticas, culturais e esportivas, dentro 
e fora do espaço escolar, oferecidas em turno oposto 
ao dos estudos regulares. O Mais Educação funciona 
em 26 escolas municipais.

Quando o assunto é tecnologia e informação, a 
Prefeitura já investiu mais de R$420 mil na aquisição 
de 86 máquinas fotocopiadoras, equipamento que está 
sendo distribuído nas escolas municipais. Por meio 
de parceria com o Governo Federal, com o Programa 
Nacional de Informática na Educação (PROINFO), o 
Governo está levando laboratórios de informática a 
103 unidades escolares. 

Também merece destaque a preocupação da Pre-
feitura de Vitória da Conquista em assegurar acesso 
à Internet a todas as unidades da Rede Municipal de 
Ensino. Hoje, 69 escolas já contam com sistemas de 
rede prontos para receber o acesso à Rede Mundial. 
Até dezembro de 2012, todas as unidades de ensino 
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da zona urbana e também as sedes dos círculos esco-
lares integrados da zona rural serão zonas livres para 
o acesso à Internet Wireless. 

Ou seja, Sras. e Srs. Deputados, os dados que 
apresento acima em nada lembram o suposto “estado 
de guerra” do qual fala a Veja. Pelo contrário, vejo um 
governo construindo um processo de paz. Aproveito 
para parabenizar o Secretário Municipal de Educação, 
o Prof. Coriolano Moraes Neto, a Coordenadora Admi-
nistrativa Niltânia Brito, a Coordenadora Pedagógica 
Núbia Nadja e toda a equipe pelo brilhante trabalho 
realizado à frente da Secretaria de Educação, pela 
obstinação, pela responsabilidade com que têm as-
sumido a função de agentes de transformação social.

Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em torno 

de 34% do PIB do agronegócio brasileiro são consti-
tuídos pela produção da agricultura familiar. Essa in-
formação, prestada pelo Ministro Afonso Florence, do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, em reunião 
realizada hoje com a bancada do meu partido, o PT, 
impressiona. E desmistifica muita coisa. Se quiser-
mos mais, é só lembrar outro número impressionante: 
74% da mão de obra do campo são absorvidos pela 
agricultura familiar. E, para não ficar apenas nisso, 
aproximadamente 70% dos alimentos que chegam à 
mesa dos brasileiros provêm do trabalho dos agricul-
tores familiares. 

Com essas informações, fica claro o papel ex-
traordinário da agricultura familiar no País, em nosso 
desenvolvimento, em nosso crescimento econômico, 
para além do seu extraordinário desempenho quando 
pensamos em distribuição de renda. Claro que esse 
crescimento da agricultura familiar, que depende es-
sencialmente do esforço, do suor dos milhões de tra-
balhadores, foi resultado da política do Governo Lula, 
e agora do Governo da Presidenta Dilma, cujo investi-
mento no PRONAF significa muitas vezes mais do que 
aquilo que era investido durante a administração tuca-
na – é coisa de R$2 bilhões anuais à época de FHC 
contra os R$16 bilhões por ano nos Governos do PT. 

São as prioridades, a visão de governar, bastante 
distintas entre si. São os modos diferentes de pensar 
o Brasil, e não por isso o nosso povo tem escolhido 
sucessivamente continuar com o nosso projeto polí-
tico. Os Governos de Lula e de Dilma estão voltados, 
principalmente, para a distribuição de renda, para a 
valorização dos mais pobres, que precisam ascen-
der, e, assim, para as políticas públicas. O Ministro 
Afonso Florence, em sua exposição, destacou ainda 
que a agricultura familiar vem se modernizando, ad-
quirindo máquinas e equipamentos modernos e, com 
isso, aumentando sua produtividade. E isso só tem 

sido possível graças a programas do Governo Dilma, 
voltados para facilitar a aquisição dessas máquinas 
e equipamentos, como o Programa Mais Alimentos, 
voltado exatamente à mecanização da produção da 
agricultura familiar. 

O setor industrial percebeu a importância da agri-
cultura familiar e também as possibilidades dos pro-
jetos do Governo para a área e passou a desenvolver 
máquinas e equipamentos adequados ao tamanho dos 
empreendimentos, como colheitadeiras de café e de 
cana menores e que podem atender às necessidades 
dos pequenos produtores. Tudo isso vai afirmando a 
agricultura familiar como um setor cada vez mais es-
sencial ao desenvolvimento econômico, à distribuição 
de renda, à melhoria das condições de vida. A redução 
da taxa de juros para os pequenos produtores, entre 
tantas medidas do Governo, tem assegurado o dina-
mismo econômico da agricultura familiar. 

Sem dúvida, a partir da exposição do Ministro 
Afonso Florence, é possível constatar a mudança da 
situação no campo. Inegavelmente, face à nossa tradi-
ção voltada à grande propriedade, desde os tempos do 
Brasil Colônia, e até os dias de hoje, não é fácil mudar 
rapidamente a realidade do campo. No entanto, são 
visíveis hoje as mudanças, um novo espírito entre os 
trabalhadores familiares agrícolas, que vão aprovei-
tando as novas oportunidades, dinamizando sua pro-
dução, modernizando-a, ganhando em produtividade, 
firmando-se em sua terra. Assim, diminui o chamado 
êxodo rural, e nós vamos caminhando para um Brasil 
mais justo e que reconheça o extraordinário papel da 
agricultura familiar para o desenvolvimento do País.

Para tanto, claro, como já disse, contribui a política 
do Governo da Presidenta Dilma, e, também, execu-
tando essa política, o desempenho do Ministro Afon-
so Florence, que tem uma visão larga sobre o campo, 
que desenhou na conversa com nossa bancada um 
cenário muito positivo para os milhões de agricultores 
familiares brasileiros. Não cabe mais aquela visão de 
uma agricultura familiar atrasada, sem produtividade, 
com papel secundário na vida econômica e social do 
País. Cada vez mais cresce o papel dos agricultores 
familiares, e naturalmente sabe o Governo, sabe o 
Ministro Afonso Florence da importância de insistir na 
política de fortalecer cada vez mais a produção agríco-
la dos pequenos. Esse tem sido o papel do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, e assim deve continuar. 

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

orador.) – Sr. Presidente, desta tribuna quero fazer o 
registro da presença do Ministro Afonso Florence hoje 
de manhã na nossa bancada, como também do Presi-
dente do INCRA, Celso Lacerda, quando debatemos o 
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grande trabalho que o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário vem desenvolvendo. 

A agricultura familiar ocupa apenas 24% da área 
produtiva do País, mas é responsável por 70% da pro-
dução de alimentos consumidos no Brasil. Além disso, 
é responsável pelo aquecimento do conjunto da cadeia 
produtiva, da produção de máquinas e equipamentos 
e, fundamentalmente, neste momento, gera renda aos 
nossos agricultores.

Nós temos programas de comercialização que 
vão desde a merenda escolar até as compras públicas, 
através do Programa de Aquisição de Alimentos. Que-
remos ter um programa vigoroso de compras públicas 
e também despertar a consciência dos consumidores 
no sentido de que façam compras de produtos oriun-
dos da agricultura familiar. 

Faço o registro do trabalho incansável, determi-
nado, e do acerto da Presidenta Dilma em escolher o 
nosso colega, Deputado da bancada do PT da Bahia, 
Ministro Afonso Florence, que está debruçado sobre es-
tes temas – geração de renda, agroindústrias, compras 
públicas, reforma agrária – tão importantes para o País 
e, fundamentalmente, para a erradicação da miséria.

A agricultura é fundamental para ajudar a construir 
esses programas que dão condições de as pessoas 
terem renda, por um lado, e, de outro lado, poderem 
ter alimentos com qualidade, com sustentabilidade.

Então, quero deixar este registro homenageando 
o trabalho do Ministério e, de forma muito especial, o 
nosso querido Ministro Afonso Florence, que está de-
terminado nessa causa tão importante para o desen-
volvimento do País e para a afirmação do Brasil no 
mundo, que é o que está acontecendo hoje.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a 
esta tribuna para falar, mais uma vez, do tema que é 
o mais caro ao meu mandato: a agricultura familiar. 

Hoje, pela manhã, estive por várias horas com 
o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Flo-
rence, que tem sido um parceiro incansável na busca 
de solucionar em definitivo a questão das dívidas dos 
agricultores familiares.

Mais uma vez, o nosso Governo demonstrou 
sua extrema sensibilidade e compreensão ao garantir 
condições muito favoráveis para a renegociação das 
dívidas dos colonos familiares.

Os senhores sabem, nem sempre é simples ne-
gociar com os setores econômicos. Em tempos de 
crise e com a seriedade que caracteriza essas áreas 
no nosso Governo, é preciso que os argumentos se-
jam muito consistentes quando se pretende prorrogar 

financiamentos públicos, ampliar prazos e oferecer 
juros menores.

Mas estando ao lado do Ministro Afonso Floren-
ce, hoje, percebi que ele não vai descansar enquanto 
não garantir que os trabalhadores e as trabalhadoras 
rurais tenham a tranquilidade necessária na sua nobre 
tarefa de produzir 70% dos nossos alimentos. Aliás, 
faltam apenas alguns detalhes para que concretizemos 
mais essa conquista.

Senhores, desde os tempos de Lula, o Desenvol-
vimento Agrário é um Ministério que vem crescendo 
em importância e hoje se tornou imprescindível para o 
País. Basta que eu lhes dê um número para comprovar 
o que estou dizendo: no último ano do segundo Gover-
no Fernando Henrique, o orçamento da União oferecia 
2,3 bilhões à agricultura familiar. No Orçamento do ano 
passado, último ano de Lula, nosso Governo disponi-
bilizou 16 bilhões para a agricultura familiar, valores 
estes mantidos pela Presidenta Dilma.

Senhores e senhoras: estou falando de uma me-
lhoria de 700% no orçamento da agricultura familiar! 

Sabem os senhores o que isso significou? Dos 
36 milhões de brasileiros que nosso Governo tirou da 
pobreza e da pobreza extrema nos últimos anos, nada 
menos do que 4,8 milhões estavam na zona rural.

Eis a prova concreta, viva, de que o Brasil acertou 
em investir pesado na agricultura familiar.

E ouvindo o Ministro Afonso, mais uma vez, saí 
com a convicção de que a Presidenta Dilma acertou ao 
entregar-lhe a tarefa de organizar economicamente a 
agricultura familiar. O Ministro trabalha com um objetivo 
muito nítido: criar um ambiente de negócios onde se 
combinem as tradições produtivas da agricultura fami-
liar, a sustentabilidade ambiental e a competitividade.

Contudo, responsável como é, Afonso sabe que 
ainda precisamos avançar também na capacidade de 
comercialização dos produtos. E tem trabalhado for-
temente para isso. 

O Desenvolvimento Agrário é hoje um Ministério 
absolutamente alinhado à principal bandeira da Pre-
sidenta Dilma: a erradicação da pobreza extrema. E 
é por isso que o Plano Brasil Sem Miséria tem ações 
específicas para a área rural.

Pois eu lhes digo, Srs. Deputados: já está chegan-
do na casa de muitas famílias rurais aquilo que cha-
mamos de inclusão produtiva, com assistência técnica, 
fomento e apoio à organização, para o beneficiamento. 
Mais: a venda dos produtos dessas famílias tem como 
foco o mercado institucional, através do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA) e das compras da 
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).
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Por fim, senhores, quero lembrá-los que a agri-
cultura familiar ocupa apenas 24% da terra rural pro-
dutiva no Brasil, no entanto, emprega 74% da mão 
de obra e produz 70% dos alimentos que vão para a 
mesa brasileira. 

Aqui faço referência ao trabalho de ampliação do 
acesso à terra e de qualificação dos assentamentos que 
vem sendo desenvolvido pelo Presidente do INCRA, 
meu companheiro e amigo Celso Lacerda.

Enfim, é por isso que os senhores ainda me ve-
rão muitas vezes nesta tribuna falando de agricultura 
familiar. E se hoje elogio o Ministro Afonso, tenham a 
certeza de que se essa área do Governo não estives-
se andando bem, eu seria o primeiro a criticá-lo. Mas, 
graças a Deus, com o Ministro Afonso este, definitiva-
mente, não é o caso.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Com a 
concordância do Deputado Glauber, vamos ouvir a 
Deputada Manuela d’Ávila.

A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 
Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente, 
Deputado Sibá. 

Agradeço ao Deputado Glauber. Sempre confun-
do seu sobrenome com o do nosso grande cineasta. 
Gostaria apenas de pedir providências à Câmara dos 
Deputados para que se esclareça o episódio ocorrido 
hoje no Congresso Nacional, no Senado, quando a 
segurança da Casa utilizou eletrochoque, provocan-
do desmaio em um estudante que protestava contra 
o novo Código Florestal. 

Independentemente do que se proteste, por que 
se proteste, esta é a Casa do povo. Queremos que a 
população esteja no plenário, nas galerias, nos corre-
dores, conversando com os Parlamentares, dando suas 
opiniões, como o faz a partir da Internet e de tantas 
outras ferramentas. 

É preciso que se esclareça esse episódio para que 
não se abra prerrogativa, para que algo que deve ser 
usado quando há utilização de violência pelos manifes-
tantes torne-se uma prática para coibir manifestações. 

O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, lamento a situ-
ação por que passa a região serrana do Estado do 
Rio de Janeiro. Tivemos a maior tragédia climática da 
história do Brasil e agora passamos por uma tragédia 
administrativa. Ontem, a Justiça Federal afastou do 
cargo o Prefeito de Nova Friburgo. Cinco agentes e 
representantes da administração pública tiveram seus 
bens bloqueados. 

O que esperamos é que as investigações possam, 
sim, ser rigorosas e que os responsáveis por qualquer 
tipo de desvio sejam exemplarmente punidos.

Quero aqui também fazer um convite a esta Casa. 
A Comissão Especial sobre Medidas Preventivas diante 
de Catástrofes Climáticas, presidida pela Deputada Per-
pétua e da qual sou Relator, realiza hoje apresentação 
aos Parlamentares e, nos dias 10 e 11, à sociedade 
civil organizada, aos moradores de áreas atingidas e 
do Brasil da proposta de criação do Estatuto Nacio-
nal de Proteção Civil e Redução de Riscos. Inclusive, 
o tema de sua boa aplicação estará contido no texto.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Com a 
palavra a Deputada Perpétua Almeida, representante 
do Estado do Acre, terra da melhor farinha de man-
dioca do mundo.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB-
-AC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, querido 
companheiro e parceiro acriano, aliás, o mais acriano 
de todos os paraenses, Sibá Machado, Sras. e Srs. 
Deputados, na verdade, quero apenas reforçar as 
palavras do Relator da Comissão Especial destinada 
à elaboração de estudos e propostas preventivas de 
catástrofes climáticas, Deputado Glauber Braga, que 
hoje entrega o seu relatório.

Nesse relatório, a Comissão apresenta ao Con-
gresso Nacional e ao Brasil uma proposta legislativa 
de código de proteção civil para este País, a fim de 
que possamos ter outro olhar acerca da defesa civil 
nacional – e, inclusive, vou convidar gestores da Defesa 
Civil para participarem de seminário que realizaremos 
a respeito do tema nesta Casa Legislativa.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Deputado Sibá Machado, co-
legas Deputados, queremos utilizar a tribuna para falar 
sobre a manifestação que acabamos de fazer durante 
o debate da Lei Geral que trata da Copa do Mundo de 
2014 e da Copa das Confederações.

Na condição de membro da Comissão, fiz a su-
gestão de que seja feito um programa, utilizando os 
recursos do resultado que a FIFA vai obter com a Copa 
do Mundo no Brasil, para dar um retorno aos clubes 
de futebol no aspecto da formação, financiando com 
esses recursos centros de treinamento para todos os 
clubes, para fazer a inclusão social com a formação 
de atletas.

Agora, com a reformulação da Lei Pelé, temos 
efetivamente a condição de propor um componente 
para formar esses atletas, e depois, quando esses 
atletas de alto desempenho forem comercializados, 
haverá um ressarcimento ao clube formador. 

Muitos dos clubes de futebol no Brasil estão fa-
lidos. E não há um futebol horizontal. Esta é a chance 
de todas as Unidades da Federação terem, através 
dos seus clubes, um apoio na formação do atleta, na 
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formação do jogador, e poderem tirar nossos jovens 
do caminho das drogas e da violência. 

Então, nós atacamos várias frentes com um pro-
jeto dessa natureza. Lembro, ainda, que a CBF fica 
com 1% do resultado. Queremos inserir investimentos 
para formar atletas, formar cidadãos, e termos, con-
sequentemente, grandes jogadores de futebol, o que 
é salutar para o Brasil e para a população brasileira. 

Eram estas as minhas considerações.
Muito obrigado.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-

-CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, entre as personalidades que 
receberão o título Doutor Honoris Causa 2011 pela 
Universidade de Havre, na França, dentro da progra-
mação do Ano Internacional da América Latina na 
França, está o nosso conterrâneo cearense, o Chan-
celer Airton José Vidal Queiroz.

Presidente da Fundação Edson Queiroz e chan-
celer da Universidade de Fortaleza, Airton Queiroz nos 
orgulha pelo seu compromisso na área educacional 
como pela sua visão na área empresarial, sendo tam-
bém um grande coordenador do Núcleo de Atenção 
Médica Integrada – NAMI, que tem por objetivo prestar 
assistência à população carente de Fortaleza, Esta-
do do Ceará, não somente com o serviço na área da 
saúde, com o serviço na assistência social, com a ca-
pacitação profissional, como também com a inclusão 
social, através do grande trabalho feito na pré-infância.

Além da sua trajetória empresarial, Airton Queiroz 
é membro honorário da Academia Cearense de Letras. 

Neste momento, quero ressaltar todo o traba-
lho desenvolvido pelo seu pai, nosso saudoso Edson 
Queiroz, pelos grandes empreendimentos que fez 
no Estado do Ceará a partir da visão de desenvolver 
nosso talento.

Parabéns ao nosso Airton Queiroz pelo recebi-
mento do título de Doutor Honoris Causa na França.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a educa-
ção brasileira, em especial a cearense, foi justamente 
reconhecida pela Universidade de Havre, na França. 
Nesta quarta-feira, entre as três personalidades que 
receberão o título de Doutor Honoris Causa 2011, den-
tro da programação do Ano Internacional da América 
Latina na França, está o nosso conterrâneo e chanceler 
Airton José Vidal Queiroz. Os outros dois homenagea-
dos são Raúl Arias Lovillo e Harry Belevan Mc-Bride. 

Cabe aqui ressaltar o orgulho dos cearenses 
pela indicação pioneira dessa respeitada instituição 
internacional, através de sua Reitora Camille Galap.

Presidente da Fundação Edson Queiroz e chan-
celer da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Airton 
Queiroz integrou-se aos negócios da família aos 22 
anos de idade. Cinco anos mais tarde assumiu, ao lado 
de um dos irmãos, a vice-presidência do Grupo Edson 
Queiroz. Hoje este grupo é responsável por mais de 
14 mil empregos diretos e por 300 milhões de reais 
em movimentação/ano, entre folha de pagamento e 
encargos sociais. São números que, sem dúvida, rati-
ficam sua competência e dedicação e a expansão do 
legado deixado pelo seu saudoso pai, Edson Queiroz. 

Atualmente, é membro do conselho administrati-
vo da holding do grupo e membro honorário da Aca-
demia Cearense de Letras. Sua trajetória é marcada, 
também, pela vice-presidência do Centro Industrial do 
Ceará (CIC) e pela diretoria do Sindicato das Indús-
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico 
do Estado do Ceará.

No caso da Fundação Edson Queiroz, que teve o 
seu trabalho reconhecido pela Universidade de Havre, 
é importante destacar que a educação sempre foi uma 
obstinação da família Queiroz, uma vez que o quadro 
que se apresentava na década de 70 no Estado não 
era nada animador. Muitos cearenses tomavam outros 
rumos em busca de estudos mais avançados. Como 
empreendedor e visionário, Edson Queiroz já previa 
a carência de pessoal capacitado para atender à de-
manda necessária ao progresso da região. Assim, em 
26 de março de 1971, nascia a Universidade de For-
taleza (UNIFOR). 

Desde a sua criação – e já se vão 40 anos –, a 
Fundação Edson Queiroz preocupou-se em atuar em 
diversos setores, prestando assistência às comunida-
des carentes do entorno da UNIFOR.

Um dos exemplos de sucesso é o Núcleo de 
Atenção Médica Integrada (NAMI), que dá suporte aos 
cursos do Centro de Ciências da Saúde. Anualmente, 
são realizados mais de 300 mil atendimentos em fisio-
terapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, orienta-
ção materno-infantil, acompanhamento psicoterápico 
infantil, atendimento psicológico para adolescentes e 
adultos e terapia familiar. 

Há, ainda, a Escola de Aplicação Yolanda Quei-
roz, que já alfabetizou 7 mil crianças carentes; e outros 
serviços ofertados pela UNIFOR, como assistência 
jurídica e odontológica, capacitação profissional, pro-
gramas de voluntariado e muitos outros.

Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputados, diante do 
crescimento econômico e social que o Nordeste vem 
apresentando – e o Ceará está dentro dele –, ter uma 
universidade como a UNIFOR sendo reconhecida in-
ternacionalmente é muito valioso para suprir a falta de 
capacitação diante dos grandes empreendimentos que 
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estão chegando, como a siderúrgica, que necessitará 
de profissionais com excelente formação. 

Com mais de 50 mil profissionais formados des-
de a sua criação, em 1983, a UNIFOR oferta hoje 32 
cursos de graduação, 4 doutorados, 5 mestrados, 11 
MBAs e mais de 50 cursos de especialização. E con-
ta com mais de 25 mil alunos de graduação e ainda 
1.600 de pós-graduação. Seu quadro de professores 
totaliza 1.100 docentes, sendo que 75% deles são 
mestres ou doutores.

Por esse valoroso trabalho em prol da educação 
cearense é que, nesta tribuna, parabenizamos o Chan-
celer Airton Queiroz e toda a sua equipe da Fundação 
Edson Queiroz e da UNIFOR.

Por fim, ressalto que o espírito empreendedor de 
Airton Queiroz foi herdado do pai, Edson Queiroz, que 
desde jovem ajudava o patriarca Genésio num arma-
zém de estivas. Era final da década de 30 e início da 
década de 40. 

No decorrer dos anos, foram muitos os negócios 
encabeçados pela família Queiroz, a exemplo das Lo-
terias Estaduais de Fortaleza e Pernambuco; Edson 
Queiroz e Cia., uma empresa de distribuição de gás 
liquefeito de petróleo; Edson Queiroz Navegações, 
com frota inicial de 5 embarcações; S.A. Rádio Verdes 
Mares; Sociedade Butano Ltda., no setor imobiliário; 
Esmaltação Nordeste S.A., Esmaltec; fábrica de bici-
cletas; sociedade no jornal Tribuna do Ceará com o 
ex-Senador José Afonso Sancho; Cascavel Castanha 
de Caju Ltda., com o empresário Edmundo Rodrigues; 
TV Verdes Mares; UNIFOR; rádios Tamandaré, em 
Pernambuco, e Tamoio, no Rio de Janeiro; e até no 
setor pecuário.

Por tudo isso, a homenagem tributada à UNIFOR, 
na França, faz-se das mais justas e merecedoras a um 
grande empreendedor e propugnador do progresso 
do Estado Ceará, o Dr. Airton Queiroz, a quem para-
benizo, e o faço de maneira extensiva a sua genitora, 
a Sra. Yolanda Queiroz, e a todos os seus familiares.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho aqui registrar que hoje tivemos uma reunião da 
bancada do PT com a presença do Ministro Afonso 
Florence, do PT da Bahia, e do Presidente do INCRA, 
Sr. Celso Lacerda.

O importante é que eles apresentaram um diag-
nóstico do INCRA sobre o processo de reforma agrária 
e a agricultura familiar. O Ministro reconheceu a impor-
tância dos movimentos sociais no fortalecimento da luta 
pela reforma agrária e também pela agricultura familiar.

Quero fazer esse registro pela importância da 
reunião e pela disposição de o Ministro, juntamente 

com o Presidente do INCRA, ir até à bancada para 
dialogarmos sobre a questão da reforma agrária, e 
também pelo compromisso da bancada de lutar para 
fortalecer o orçamento do MDA e do INCRA no sen-
tido de criar mais condições que permitam agilizar o 
processo da reforma agrária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
registrar aqui no plenário a presença hoje do Ministro 
do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, e do 
Presidente do INCRA, Celso Lacerda, na reunião da 
bancada do PT.

Fizemos um bom debate acerca das políticas 
de reforma agrária e para a agricultura familiar que, 
durante estes anos de governo do PT, estamos reali-
zando e ainda com a compreensão de que precisamos 
avançar, principalmente no que tange à obtenção de 
terras para novos assentamentos. 

O Ministro Florence afirmou a importância dos 
movimentos sociais no debate sobre o conjunto da re-
forma agrária e das políticas para a agricultura familiar. 
O diálogo deve ser sempre a base de recolhimento das 
demandas dos camponeses e camponesas do Brasil.

Nos próximos dias, o Presidente Celso Lacerda 
deverá entregar à Presidenta Dilma o seu plano de 
reformulação do INCRA, plano este que esperamos 
com ansiedade, tendo em vista a melhoria das políti-
cas de reforma agrária.

Durante a reunião, também foi importante a afir-
mação do compromisso de toda a bancada do PT para 
a garantia de mais orçamento para essas políticas. Isto 
é fundamental no debate desta Casa. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que divulgue este 
pronunciamento pelo programa A Voz do Brasil e de-
mais meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Registro 

a presença do Vice-Prefeito Marcelo Pinho, da cidade 
de Apuiarés, no Estado do Ceará. 

Seja bem-vindo à Câmara dos Deputados!
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Concedo 

a palavra ao Deputado José Airton.
O SR. JOSÉ AIRTON (PT-CE. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, venho aqui parabenizar o 
chanceler Airton Queiroz pelo título de Doutor Honoris 
Causa que vai receber amanhã, dia 9 de novembro, 
na Universidade de Havre, na França. É uma forma de 
reconhecimento do trabalho realizado pelo chanceler 
em favor da educação no Brasil, prestado de diversas 
formas e especialmente pela Universidade de Forta-
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leza – UNIFOR. Vários Deputados cearenses também 
reconheceram o título, ressaltando a relevância da ho-
menagem e a importância do agraciado na vida cultural 
e econômica do nosso Estado.

A UNIFOR é uma das melhores universidades do 
Brasil, onde tive o privilégio e a oportunidade de cur-
sar e concluir, primeiro, o curso de Engenharia Civil, 
quando fui Presidente do Centro Acadêmico Unificado 
dos Cursos de Engenharia; depois, o curso de Direito, 
que concluí com muito orgulho e satisfação, pois me 
deu forte base para minha carreira política. 

Já disse antes o memorável Chanceler Edson 
Queiroz: “Educação é gênero de primeira necessida-
de e investimento prioritário”. Palavras do criador da 
UNIFOR, o Chanceler Edson Queiroz, pai do Dr. Airton 
Queiroz, no discurso de inauguração da UNIFOR, em 
1973, que até hoje representa a mais viva expressão 
de responsabilidade e compromisso para com sua 
terra e sua gente.

Portanto, em nome do povo do Ceará, sentimo-
-nos muito orgulhosos do reconhecimento do trabalho 
do Chanceler Edson Queiroz, que vai receber esse 
título na França. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho aqui 
parabenizar o Chanceler Airton Queiroz pelo título de 
Doutor Honoris Causa que vai receber amanhã, dia 
9 de novembro, na Universidade de Havre, na França. 
É uma forma de reconhecimento do trabalho realizado 
pelo chanceler em favor da educação no Brasil, pres-
tado de diversas formas e especialmente pela Univer-
sidade de Fortaleza (UNIFOR).

Vários Deputados cearenses também reconhe-
ceram o título, ressaltando a relevância da homena-
gem e a importância do agraciado na vida cultural e 
econômica do nosso Estado e País. 

A UNIFOR é uma das melhores universidades 
do Brasil, onde tive a oportunidade de cursar e con-
cluir, primeiro, o curso de Engenharia Civil, quando fui 
Presidente o Centro Acadêmico Unificado dos Cursos 
de Engenharia; depois, o curso de Direito, que concluí 
com muito orgulho e satisfação, pois me deu forte base 
para minha carreira política. 

Já disse antes o memorável Edson Queiroz: “Edu-
cação é gênero de primeira necessidade e investimento 
prioritário”. Palavras do criador da UNIFOR, o Chanceler 
Edson Queiroz, pai do Dr. Airton Queiroz, no discurso 
de inauguração da UNIFOR, em 1973, que até hoje 

representa a mais viva expressão de responsabilidade 
e compromisso para com sua terra e sua gente.

A universidade vem mudando o status social e 
econômico de seus beneficiários, com efeitos positi-
vos para as famílias e para a comunidade cearense. 
Para Edson Queiroz, “a Universidade de Fortaleza 
não pertence à Fundação Edson Queiroz; pertence 
a todos. A obra é de cunho nacional e todos os que 
aqui se formarem serão úteis à Nação”. E assim vem 
dando continuidade seu filho Airton Queiroz, sempre 
acompanhando a modernidade e os avanços tecno-
lógicos e da sociedade. 

É com muito orgulho, diante dessa notícia, que 
parabenizo aqui o amigo cearense Airton Vidal Queiroz 
pelo título de Doutor Honoris Causa pela Universidade 
de Havre, na França, que ocorre por reconhecimen-
to de seu trabalho em favor da educação no Brasil, 
prestado de diversas formas e especialmente na Uni-
versidade de Fortaleza, para mim saudosa, querida e 
bem-sucedida UNIFOR.

A Universidade de Havre é uma das mais im-
portantes e conceituadas instituições de ensino su-
perior da Europa, agregando milhares de alunos de 
20 diferentes nacionalidades em escolas formadoras 
nas áreas de negócios internacionais, letras, ciências 
humanas e tecnologia. Trata-se de uma instituição 
que, além da França, tem os olhos voltados para o 
mundo, preocupando-se em tratar a educação como 
o grande caminho da humanidade e a verdadeira 
saída para as crises que atormentam o nosso tem-
po, propondo, sobretudo, uma consciência de paz 
às gerações que vão gerir a sociedade em todas as 
latitudes do planeta. 

Por encetar esta luta de transformação e lucidez, 
a Universidade de Havre tem aberto as suas portas 
para acolher estudantes de vários países e diversos 
continentes, praticando uma espécie de apostolado 
em favor da convivência harmoniosa entre os seres 
humanos, não apenas instruindo tecnicamente sua 
comunidade acadêmica, mas preparando uma nova 
geração de formadores de opinião, que poderão con-
correr para esse sonhado processo de mudança. 

Dessa forma, e por identificar no trabalho da Fun-
dação Edson Queiroz semelhança de objetivos, decidiu 
homenagear ao Chanceler Airton Queiroz, numa clara 
alusão de que o sonho que desenvolve tem parceiros 
pelo mundo afora e pode, sim, ser disseminado pela 
boa vontade e o sublime discernimento das lideranças 
contemporâneas. 

Airton Queiroz é um espírito consciente de nos-
so tempo. Herdeiro da capacidade empreendedora de 
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seu pai, o capitão de indústria Edson Queiroz, e de sua 
valorosa mãe, Dona Yolanda Vidal Queiroz, nasceu no 
dia 14 de agosto de 1946, em Fortaleza. Casado com 
Dona Celina Leal Queiroz, o industrial e Chanceler Air-
ton Queiroz é pai de Patrícia e de Edson Neto. 

O Dr. Airton José Vidal Queiroz fez o curso pri-
mário no Colégio Christus e o secundário no Colé-
gio Cearense Sagrado Coração, ambos sediados 
em nossa Capital, seguindo para São Paulo, onde 
se matriculou no curso de Ciências Econômicas da 
Universidade Mackenzie. Cumprida uma parte do cur-
rículo, retornou à sua terra, completando sua forma-
ção superior no curso de Economia da Universidade 
Federal do Ceará. 

Testemunhando, acompanhando e vivendo toda a 
história de como se foram edificando e se expandindo 
os domínios econômicos do fabuloso cearense Edson 
Queiroz, Airton José Vidal Queiroz sofreu, sim, um 
grande abalo ao perder, em 1982, a convivência física 
do inolvidável capitão de indústria, capaz das maiores 
realizações e de conquistas tidas por impossíveis. Po-
rém, devidamente preparado para os empreendimen-
tos de proporções regionais e nacionais, assumiu um 
dos postos mais importantes do império construído 
pelo seu genitor, e mantém-se firme na multiplicação 
do formidável legado. 

Economista por formação superior e homem 
de empresa por desígnio e vocação, Airton Queiroz 
passou a dedicar o melhor do seu esforço e da sua 
inteligência à expansão do Grupo Edson Queiroz, lou-
vável ambição que enaltece a sua própria terra, numa 
demonstração de que, havendo talento, arrojo e dis-
posição de trabalho, nenhuma conquista poderá ser 
considerada impossível. 

Exemplo de bandeirantismo em pleno século XX, 
o industrial Airton Queiroz impõe-se como uma das 
forças mais vivas do Ceará, do Nordeste e do Brasil, 
contribuindo decisivamente para colocar o nosso Es-
tado entre as unidades economicamente mais fortes 
do território nacional. Suas atividades empresariais 
estendem-se a todas as unidades do Grupo Edson 
Queiroz, desempenhando suas funções com extraor-
dinária dedicação, a que se acrescenta uma largueza 
de perspectivas fora do comum.

Meu muito obrigado! 
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, faço o registro de que quando tratamos de 
um tema delicado como a saúde de qualquer cidadão 
brasileiro, devemos, primeiramente, respeitar o sofri-

mento da pessoa, o de sua família e de seus amigos, 
além de manter o bom senso em nossas opiniões. 

Trato desse assunto sobre o caso do nosso que-
rido ex-Presidente Lula, sobre a forma como várias 
opiniões circularam, sobre o desrespeito, o que me pa-
receu a casa-grande e a senzala: para a casa-grande 
tudo é possível; para quem fez uma ascensão social 
e de direitos, para a maioria do povo brasileiro, o tra-
tamento é com hipocrisia e desrespeito.

Trago isso representado na figura mais querida 
e amada do Brasil, que é o ex-Presidente Lula. Temos 
o SUS, o melhor programa de tratamento de saúde 
pública do mundo. Lembro-me de minha família: meu 
pai teve que vender a terra para pagar hospital para 
a minha mãe. Hoje, nós podemos melhorar, e temos 
esse direito.

Quando Lula foi Presidente do Brasil, tirou mais 
de 40% de pessoas da miséria e fez inclusão social. 
Muitas e muitas crianças deixaram de morrer de fome 
por causa das políticas públicas, pelo trato humano e 
respeitoso que Lula teve e tem com o povo brasileiro. 

Lula, nós desejamos todo o sucesso na sua recu-
peração! Você é imprescindível para este País e para o 
mundo, porque seu bom exemplo e sua coragem ago-
ra de não omitir a informação e de se submeter a um 
tratamento geram a valorização e a gratidão de todo o 
povo brasileiro. Pelo trabalho que fez, merece, sim, todo 
o nosso apoio, toda a nossa energia. E o nosso desejo 
é que se recupere, como tantas pessoas importantes 
se recuperaram e ninguém as condenou. Ilustres figu-
ras fizeram tratamento e ninguém perguntou com que 
dinheiro iriam pagar e em que hospital iriam se curar. 

Lula, você merece ter uma vida longa, e uma 
vida de 200 anos, porque, para o Brasil, um brasileiro 
como você é imprescindível.

Que Deus ajude na sua recuperação! Torcemos, 
como torce a maior parte do povo brasileiro.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando 
tratamos de um tema tão delicado como a saúde de 
qualquer cidadão brasileiro devemos, primeiramen-
te, respeitar o sofrimento da pessoa e de sua família, 
além de manter o bom senso em nossas opiniões 
que hoje tomam o mundo através da Internet e das 
redes sociais. 

Toda a hipocrisia da campanha da Internet em 
torno do ex-Presidente Lula para que ele faça seu tra-
tamento de câncer pelo SUS revoltou muitas pessoas, 
não pela possibilidade de ele fazer o tratamento no sis-
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tema público, mas pelo preconceito impregnado nas 
afirmações contidas nessa campanha. É o reflexo dos 
que carregam a síndrome da senzala e da casa-grande, 
onde um trabalhador não pode ascender socialmente 
e tem que ficar a margem de seus direitos, enquanto 
as elites brasileiras fazem seus tratamentos particula-
res, seus filhos estudam no exterior e compram carros 
importados. É o resquício do pensamento escravocrata 
brasileiro, onde alguns podem tudo e outros trabalham 
para garantir as riquezas de alguns.

É realmente interessante que essas pessoas 
tenham escolhido o ex-Presidente Lula como alvo, 
afirmando que supostamente no SUS Lula teria me-
nos chance de sobreviver. O que essas pessoas não 
sabem é que hoje o sistema público é o responsável 
por cerca de 80% dos tratamentos de câncer do País, 
e muitos hospitais são referência no atendimento de 
alta complexidade. Além disso, o Brasil é o único país 
do mundo que tem um sistema gratuito e público de 
atendimento à saúde. 

Lula foi eleito e reeleito e através de seu governo 
foi capaz de transformar o Brasil. Um exemplo foi a re-
dução a taxa de pobreza de 40%, em 1990, para 9,1% 
em 2006. Os maiores motivos para a redução foram 
a inflação baixa e os programas de transferência de 
renda, como o Bolsa Família, que atende mais de 10 
milhões de brasileiros em extrema miséria. Mais de 8 
milhões de pessoas saíram da pobreza. Alguém ana-
lisa quantas crianças não morreram no Brasil porque 
agora podem alimentar-se adequadamente? Quantas 
mães de família podem agora garantir um futuro para 
seus filhos com educação e saúde? 

As pessoas públicas estão acostumadas a ver 
suas vidas privadas escrachadas nos meios de comu-
nicação de massa e pela Internet com especulações e 
jogos de adivinhação. O ex-Presidente Lula deu mais 
uma mostra da sua coerência quando “jogou limpo” 
com a opinião pública, esclarecendo sua doença e 
seu tratamento e, assim, evitando especulações, mas 
alguns demonstraram preconceito social puro e sim-
ples e uma total falta de solidariedade e sensibilidade. 

Outra questão interessante é que Governadores, 
Ministros, atores e celebridades se tratam de câncer 
e nunca vimos uma campanha semelhante na Inter-
net nem questionamentos para se saber se essas 
pessoas fazem ou fizeram seu tratamento pelo SUS. 
Por que só agora e não antes, com José Alencar, 
Roseana Sarney, Ana Maria Braga, Hebe, Reinaldo 
Gianecchini?

O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas registrar 

a cerimônia do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro realizada ontem, no Palácio do Cidade, que 
contou com a presença do Presidente do Tribunal, Dr. 
Thiers Montebello. Na ocasião, foram agraciadas diver-
sas personalidades do Estado, entre elas o Ministro 
do Tribunal de Contas da União Aroldo Cedraz, o Sr. 
Carlos Antonio da Silva Navega, o Sr. Jorge Felippe, 
Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o 
Sr. Luiz Eduardo Guimarães Rabello, Desembargador 
do Estado, o Sr. Nelson Tomaz Braga, Desembargador 
do Tribunal Regional do Trabalho, e também a minha 
pessoa.

Agradecemos a todos os membros do Conse-
lho do Tribunal, especialmente ao Presidente Thiers 
Montebello, a belíssima cerimônia, na qual estiveram 
presentes diversas personalidades, inclusive o Prefeito 
da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Parabenizo mais uma vez todos os participantes, 
na pessoa do Presidente do Tribunal de Contas do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro, Thiers Montebello.

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
muita satisfação que ocupo hoje novamente a tribuna 
desta Casa. Estou aqui para enaltecer a importância 
dos órgãos de controle externo da administração pú-
blica do nosso País. São eles que garantem a corre-
ção de desvios cometidos no cotidiano da gestão de 
recursos públicos e são instrumentos fundamentais 
de garantia da lei, da ordem e da moralidade no trato 
com o dinheiro público.

Hoje quero deixar aqui registrada minha sincera 
e profunda gratidão aos conselheiros do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro pela escolha 
do meu nome para receber o Colar do Mérito Ministro 
Victor Nunes Leal. 

Sr. Presidente, acredito que faço este agradeci-
mento também em nome das seis personalidades que 
o Tribunal de Contas escolheu para homenagear na 
oitava edição da outorga de sua honraria. 

Foi uma bela solenidade, ontem, no Palácio da 
Cidade, comandada brilhantemente pelo Presidente 
do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, 
Conselheiro Thiers Vianna Montebello. Lá estiveram o 
Prefeito Eduardo Paes e muitas autoridades de todos 
os Poderes do nosso Estado.

Mais do que uma solenidade, Thiers e seus com-
panheiros reforçaram a importância do órgão no con-
trole externo dos recursos produzidos pela população 
carioca. 
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No ano passado, em comemoração aos seus 30 
anos de existência, o Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro homenageou, com o Colar do Mérito 
Ministro Victor Nunes Leal, o então Deputado Federal, 
futuro Vice-Presidente da República e Presidente da 
Câmara dos Deputados Michel Temer; o Presidente 
de Honra da FIFA, João Havelange; o Presidente do 
Tribunal de Contas da Espanha, Ministro-Presidente 
Manuel Núñes Pérez; e o Jurista Juarez Freitas. 

Considero que a existência de um órgão despo-
litizado e com autonomia para investigar é de funda-
mental importância para qualquer governo, seja federal, 
estadual ou municipal. Para mim, uma instituição que 
sempre mantive em alta conta é o Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro. 

Seja como Deputado, Secretário de Estado ou 
Prefeito, sempre contribuí para o fortalecimento do 
controle externo da administração pública. 

Portanto, obrigado ao Presidente Thiers Monte-
bello e a seus pares pela homenagem.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, há muito tempo venho alertando aqui para a 
necessidade de o Governo Federal implementar uma 
política nacional de combate às drogas, especialmente 
ao crack, mas isso não tem sido levado muito a sério.

Apesar de o Ministério da Saúde já ter sinalizado a 
possibilidade de elaborar um plano de fato contundente 
de combate ao tráfico de drogas e de acolhimento aos 
dependentes químicos, infelizmente, na prática, isso 
não vem acontecendo.

Realizamos dia desses um seminário na minha 
cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, com a 
presença do Juiz Federal Odilon de Oliveira, um ma-
gistrado que se tem notabilizado em âmbito nacional 
no combate aos traficantes – foi ele quem colocou na 
cadeia Fernandinho Beira-Mar, hoje na Penitenciária 
Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O 
magistrado afirmou que é urgente a necessidade de 
mais investimentos; é preciso garantir no Orçamento 
da União recursos para o combate desse grande mau 
que é o crack.

Sr. Presidente, segundo relatório divulgado pela 
Confederação Nacional de Municípios, que percorreu 
68 Municípios em Mato Grosso do Sul, 47 desses Mu-
nicípios admitiram enfrentar problemas com o crack. 
É bom salientar que a maioria dos Municípios do meu 
Estado tem menos de 20 mil habitantes; é um Estado 
de pouca população. No entanto, mesmo se tratando de 
Municípios pequenos e médios, essa droga já chegou 

até eles. Quer dizer, não importa se são pessoas de 
classe baixa, de classe média ou de classe alta, não 
importa se são trabalhadores ou se são empresários: 
trata-se, infelizmente, de uma droga democrática que 
está destruindo principalmente os jovens.

Também segundo a pesquisa, o álcool está sen-
do substituído pelo crack, o que é extremamente pre-
ocupante.

Na minha cidade, por exemplo, está localizado o 
maior contingente de indígenas do País em zona urba-
na, e o crack, droga que leva à violência, ao aumento 
do número de homicídios, já está, claro, disseminado 
entre os índios.

Sr. Presidente, eu gostaria de deixar para reflexão 
matéria a respeito desse estudo realizado pela Confe-
deração Nacional de Municípios, porque, volta e meia, 
vem alguém do Governo dizer que o crack não é uma 
epidemia, que os números não são tão altos. Geral-
mente só mesmo quando algum familiar é acometido 
por esse tipo de vício é que se dá o alerta, só então se 
acende a luz vermelha e se faz algo a respeito.

Portanto, antes que a situação se agrave ainda 
mais, é necessário que o poder público em geral se 
alie à sociedade e lhe dê instrumentos para combater 
esse tipo de mal e evitar que o número de usuários 
de crack aumente. 

As informações sobre o número de usuários no 
Brasil são contraditórias – alguns falam em 700 mil, 
outros em 1 milhão –,  mas isso não importa. O essen-
cial é que pessoas estão entrando para o terrível mun-
do das drogas por uma droga que vicia rapidamente: 
a diferença básica entre o crack e as outras drogas 
é justamente a forte dependência de que a pessoa é 
desde logo vítima; é quase uma ida sem volta – se não 
houver mudança do ambiente em que a pessoa vive, 
se não houver mudança do habitat em que ela está 
inserida, dificilmente ela conseguirá se livrar do vício.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR.

Mais da metade dos municípios de MS são afe-
tados pelo crack, diz pesquisa

Estudo realizado pela CNM percorre 4,4 mil em 
todo País e sinaliza que consumo da droga tem subs-
tituído o do álcool

Relatório divulgado nesta segunda-feira pela 
CNM (Confederação Nacional de Municípios), na Câ-
mara dos Deputados, em Brasília (DF), percorreu 68 
municípios em Mato Grosso do Sul, sendo que 47 ad-
mitiram enfrentar problemas com o crack.
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Entre os questionamentos propostos pelo rela-
tório, no Estado, dos 68 municípios que responderam 
à pesquisa, 64 afirmaram que enfrentam problemas 
com a circulação de drogas, enquanto quatro respon-
deram que não.

Deste número, dos 64 que responderam, seis 
apontaram o crack é o principal problema, 17 outras 
drogas e 41 responderam ambos (crack e outras dro-
gas).

Dos 68 que responderam a pergunta “seu mu-
nicípio enfrenta problemas relacionados ao consumo 
de drogas”, 65 disseram que sim e outros três não.

Outro dado é que das 68 prefeituras do Estado 
que responderam se possuem Caps (Centro de Aten-
ção Psicossocial), três afirmaram que sim, outros 20 
admitiram que não e 45 não responderam.

O material também traz pesquisa nas execuções 
orçamentária dos Estados em programas relacionados 
às drogas e ou enfrentamento do crack. Aponta que, 
em Mato Grosso do Sul, foram investidos R$150 mil 
em 2010 e R$50 mil neste ano.

A pesquisa do CNM que avalia os impactos do 
crack no País percorreu 4,4 mil municípios. O estudo 
indica que o consumo da droga tem substituído o con-
sumo de bebida alcoólica.

A substituição, conforme o relatório, nota-se princi-
palmente em cidades de pequeno porte e áreas rurais, 
sobretudo, pelo baixo custo e acesso à droga.

“Um dos problemas que agrava a devas-
tação que o crack e outras drogas vêm cau-
sando à população brasileira está relacionado 
à região de fronteira do país. O efetivo policial 
é pequeno, mal remunerado e pouco treinado 
para enfrentar a dinâmica do tráfico de drogas”, 
diz um trecho da pesquisa.

Relatório – O estudo divulgado nesta se-
gunda foi elaborado com os gestores por tele-
fone e, dos contatados, 84,4% afirmaram que 
enfrentam problemas com a circulação de dro-
gas em seu território e relataram as situações 
mais graves. Na primeira pesquisa divulgada 
em 2010, 98% dos pesquisados confirmaram 
a presença do crack.

Ainda conforme a Confederação, a maio-
ria dos que responderam as questões – 68% 
– indicou ocorrências com outras drogas além 
do crack; 90,7% consideram que o crack é 
o problema; e 93,9% registram existência de 
transtornos por causa da circulação do en-
torpecente.

De acordo com as respostas, 63,7% dos 
Municípios têm impacto na Saúde.

O segundo setor mais afetado é a Segu-
rança, informa o estudo. Quase 60% dos Muni-
cípios listaram vulnerabilidades na segurança. 
Entre elas: aumento de furtos e roubos, falta 
de policiamento em áreas de vulnerabilidade 
e crescimento da violência intrafamiliar, do-
méstica e rural.

A Educação é mais uma área diretamente 
atingida com a presença do  pelo o que indi-
ca o levantamento da CNM. Quase 38% das 
prefeituras apontam problemas. Entre a quei-
xa mais incidente está o tráfico de drogas nas 
escolas por meio dos alunos.

Entre as sugestões, conforme o relató-
rio, estão “estruturar uma rede de atenção ao 
usuário, aplicar as ações voltadas à preven-
ção, capacitar profissionais para o tratamento 
de dependentes e incluir a sociedade civil nas 
políticas públicas são algumas das propostas”.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, a Organização Internacional 
do Trabalho traçou em nosso País o perfil das vítimas, 
dos intermediadores, os “gatos”, e dos empregadores 
do trabalho escravo e elaborou uma cartilha, de onde 
se extrai a seguinte frase: “De primeiro (a escravidão) 
era quando trabalhava apanhando. Hoje é quando tra-
balha humilhado.” 

Os trabalhadores escravos são, na sua maioria, 
homens, negros, analfabetos funcionais, têm idade 
média de 31,4 anos e renda declarada de 1,3 salário 
mínimo, e 77% deles nasceram no Nordeste. Pratica-
mente todos os entrevistados na pesquisa de campo 
– 92,6% – iniciaram sua vida profissional antes dos 
16 anos. A idade média em que começaram a traba-
lhar é 11,4 anos, sendo que 40% começaram antes 
dessa idade.

Isso mostra, Sr. Presidente, que não podemos 
aceitar a redução da idade para o trabalho, porque 
aqui está mais do que comprovado que o trabalho in-
fantil leva, necessariamente, como a pesquisa revela, 
ao trabalho escravo.

Sr. Presidente, gostaria que essa matéria da 
Agência Brasil fosse registrada nos Anais da Casa.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR.
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O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB-CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, em jornal de circulação nacional lemos a se-
guinte notícia: “Conta de luz deve ter alívio modesto a 
partir de hoje”. A agência reguladora está reunida neste 
momento para reduzir a conta de energia elétrica. Mas 
isso não é uma dádiva, é uma imposição contratual. 

Sabemos que a energia elétrica no Brasil, oriun-
da de recursos naturais, é a mais cara do mundo. No 
País as distribuidoras de energia têm o maior lucro do 
mundo, exatamente porque a ANEEL, na minha ava-
liação, não cumprem seu papel.

Em se tratando de energia elétrica, há sempre 
os que dizem que os impostos são altos. E é verda-
de. Mas não resultam dos lucros absurdos que estão 
tendo as distribuidoras de energia brasileiras: gasta-
-se apenas 6% com a transmissão; 25% são gastos 
com a transformação. Por quê? Porque nossa fonte de 
energia provém de recursos naturais.

Sr. Presidente, estamos encaminhando requeri-
mento ao órgão de defesa do consumidor, ao TCU e à 
ANEEL para que mostrem como são feitas as planilhas 
de custo e de distribuição de energia elétrica no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, lembro-me de que, quando eu era criança, 
lá nas caatingas, ia atrás de um “chuzinho“ para colo-
car o mel na língua. Refiro-me a esse fato, porque o 
Vereador João Dias chegou de Araripina e me trouxe 
a notícia de que, no ano passado, foram tiradas 655 
toneladas de mel no Município.

Quero, então, parabenizar o povo daquela região 
por essa produção e também a comunidade de Petro-
lina, onde as safras de uva estão em primeiro lugar.

O Vereador João Dias está em Brasília para, a 
exemplo das caravanas vindas de vários Estados que 
aqui também estão, trabalhar pela emancipação de 
distritos. Quero, então, pedir aos Deputados que nos 
juntemos a eles a fim de resolver urgentemente esse 
problema e possam os distritos em questão se trans-
formar em Municípios.

Parabéns ao povo de Nascente, Lagoa Grande, Iza-
colândia, Rajada e tantos outros distritos pernambucanos.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Pernam-
buco lidera na produção de uva e mel.

Petrolina e Araripina têm mais em comum do que 
nomes que rimam e o fato de pertencerem à mesma 
macrorregião. As duas cidades sertanejas são os des-
taques do Estado nas pesquisas Produção da Agricul-

tura Municipal 2010 e Produção da Pecuária Municipal 
2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE. Lideram, respectivamente, os rankings nacio-
nais de produtores de uva e de mel. No caso de Ara-
ripina, uma marca inédita.

Conforme os dados do IBGE, Araripina produziu 
655 toneladas de mel em 2010, 145 a mais do que 
Ortigueira, no Paraná, segundo Município da lista, e 
o equivalente a 1,7% do total nacional. Bodocó, tam-
bém no Sertão do Araripe, ficou na 12ª colocação, com 
300 toneladas. Entre os Estados, Pernambuco ocupa 
o nono lugar no ranking.

Para o Presidente da Federação das Entidades 
de Apicultura e Meliponicultura de Pernambuco – FE-
AMPE e do Fórum de Agricultura do Sertão do Araripe 
– PASA, Idelfonso Lima, a marca é resultado de uma 
combinação de fatores. Diz ele que, embora a ativida-
de seja realizada em Araripina há mais de 30 anos, só 
passou a se organizar a partir de 2003, com a criação 
do Projeto Apis Nordeste, do SEBRAE Estadual. “De-
pois da capacitação, os produtores entraram em um 
patamar de profissionalismo superior ao das outras 
regiões do Brasil”, afirma Lima.

A capacitação somou-se às características na-
turais do Município, que são propícias ao cultivo de 
mel. A florada no Sertão do Araripe é mais longa do 
que em outras regiões, chegando a sete meses de 
duração. “A média nacional de produção é de 25 qui-
los por colmeia. Aqui, alcançamos de 65 a 70 quilos 
e, em alguns casos, 100 quilos”, diz Lima. Segundo 
ele, os agricultores familiares, responsáveis por cerca 
de 80% da produção, têm de 50 a 100 colmeias. Os 
profissionais, em torno de 500.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa lideran-
ça poderia estar ainda mais consolidada, de acordo com 
a supervisora estadual das pesquisas agropecuárias do 
IBGE, Remonde Gondim de Oliveira. “Por ser um muni-
cípio de fronteira, é comum que as pessoas venham do 
Piauí e do Ceará, arrendem uma terra aqui, coloquem 
as colmeias, colham o mel e levem para seus Estados. 
Então, o produto é contabilizado por lá”, explica ela. Lima 
confirma a existência do problema: “Araripina é o que 
mais produz, mas Pernambuco não vende nada. Todo o 
mel sai como matéria-prima e é beneficiado em outros 
Estados, como Ceará, Piauí, São Paulo e Santa Catarina”.

Quanto a Petrolina, desde 2006, primeira colocada 
do ranking nacional de produção de uvas, foram pro-
duzidas 141 mil toneladas de uvas em 2010, ou seja, 
10,5% do total no País e 72,5% no Estado. A distância, 
em relação ao segundo lugar, Bento Gonçalves, no 
Rio Grande do Sul, foi de 41 mil toneladas. “A uva é o 
segundo produto do Estado e vem ganhando espaço 
devido à exportação”, diz Remonde. Também contribui 
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o fato de a região ser a única do mundo capaz de pro-
duzir duas safras e meia ao ano. O gerente da unidade 
Petrolina do SEBRAE, Rodrigo Almeida, lembra que a 
maioria das uvas cultivadas no Município é de mesa.

Para concluir, ressalto outros destaques do meu 
Estado: 

– A cana-de-açúcar continua sendo o 
seu principal produto agrícola, com 42,2% de 
participação no valor total. Em 2010, foram 
produzidas 19,7 milhões de toneladas;

– Com 1,92% de participação, o Municí-
pio de Buíque, no Agreste, ocupa o 11º lugar 
nacional na produção de castanha de caju, 
com 2 mil toneladas;

– Pernambuco foi o maior produtor de 
ovos de galinha (147,88 milhões de dúzias) e 
de ovos de codorna (6,18 milhões de dúzias) 
no Nordeste. E o Município que se destaca 
nesse setor é São Bento do Una, no Agreste;

– Floresta, no Sertão, apresentou o maior 
rebanho de caprinos do Estado, com 181,7 mil 
cabeças, contra 150 mil de Sertânia e 106,5 
mil de Petrolina; no ranking nacional, ocupa 
o terceiro lugar.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT-BA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja 
considerado como lido e divulgado nos meios de co-
municação da Casa pronunciamento que faço sobre o 
Censo da Educação Superior no Brasil, cujo resultado 
foi divulgado recentemente. 

De acordo com o Censo, em 2001, os alunos 
formados nas universidades do Brasil foram 390 mil. 
Esse número quase triplicou em 2010: 973.800 alunas 
e alunos formados nas universidades, em 29.507 cur-
sos das 2.377 instituições de ensino privado e público 
do País. Não é pouca coisa!

O Ministro Fernando Haddad, futuro Prefeito de 
São Paulo, disse que essa foi a melhor década para a 
educação de nível superior no Brasil, Sr. Presidente. 
Então, é mais uma promessa cumprida de Lula, que se 
comprometera a aumentar o número de formados em 
curso de nível superior – e os números mostram que 
atingimos quase três vezes mais o que foi prometido.

A década passada, portanto, foi a da educação 
de nível superior, patrocinada pelo nosso querido e 
eterno Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à 
tribuna comentar os resultados do Censo da Educação 
Superior no Brasil divulgados recentemente.

De acordo com esse trabalho, que avaliou o de-
sempenho da educação na última década, de 2001 a 
2010, o número de estudantes que concluíram seus 
estudos universitários passou de 390 mil em 2001 para 
973.800 em 2010, ou seja, quase triplicou o número 
de formandos dos 29.507 cursos oferecidos por 2.377 
instituições de ensino superior – públicas e privadas.

Segundo o Ministro Fernando Haddad, a década 
mencionada teria sido a melhor de todos os tempos 
em termos de acesso à educação superior.

O ex-Presidente Lula não só cumpriu como supe-
rou sua promessa de campanha, que era a de dobrar 
o número de ingresso de estudantes nas universida-
des federais durante os 8 anos de seus mandatos. Em 
2002, foram 148.800 novos alunos. Em 2010, entraram 
nas universidades públicas 303.300 alunos.

É de conhecimento geral que a educação do País 
viveu décadas de descaso e crescimento mínimo. Foi 
necessário que entrasse na Presidência do Brasil um 
operário, formado na vida e no trabalho, com estudos 
técnicos realizados no SENAI, para que o quadro la-
mentável da educação fosse modificado.

A iniciativa e a criatividade de Lula para sair de 
caminhos trilhados de receituários predefinidos na 
gestão do governo permitiram que Brasil se desen-
volvesse e crescesse mesmo em uma conjuntura in-
ternacional adversa. E, apesar do agravamento e da 
persistência da crise global, ainda desfrutamos dessa 
situação privilegiada.

Hoje, colhemos o resultado da visão de estadista 
de Lula, visão continuada de forma eficiente em todas 
as esferas da atividade pública pela Presidenta Dilma.

Estou certo de que a educação brasileira con-
tinuará tendo desempenho exemplar e constituirá o 
alicerce de que o País necessita para consolidar seu 
desenvolvimento sustentado.

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

a palavra, pela ordem, o Deputado Amauri Teixeira. 
S.Exa. dispõe de até 3 minutos.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, primeiro, quero registrar notícia publicada 
no site Gazeta do Povo, para desmistificar a posição 
do DEM e do tucanato nesta Casa contrária a qualquer 
aumento de tributos – lembram a taxa do INMETRO 
que eles disseram ser contra? 

Quero desmistificar também sua tese de que esta 
Casa é subordinada e submissa ao Executivo. 

No Paraná, o Governo PSDB/DEM aumentou, de 
forma incorreta e açodada, em 450% e 500% as taxas 
do DETRAN. O projeto estava incorreto: era 45% e 50%, 
mas eles aprovaram mesmo assim, o que demostra 
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que aqui têm um discurso e, lá, outro. Lá, o reajuste 
pode ser infinito; lá, a subordinação é inaceitável; aqui, 
ficam com o discurso de que são contra qualquer au-
mento de tributo.

Então, o DEM e os tucanato não têm moral para 
falar nesta Casa contra aumento de tributo, porque 
aumentaram tributos, no Paraná, em 500%, e, muito 
menos, em subordinação do Legislativo ao Executivo, 
porque aprovaram um projeto, Deputado Sibá Macha-
do, notoriamente incorreto, como reconhecido depois 
pelo Executivo. Mas, como o Executivo mandou a pro-
posta, ela foi aprovada. Lá, é de roldão que se fazem 
as coisas. Os percentuais corretos, repito, eram 45% 
e 50%, mas eles aprovaram um aumento de 450% e 
500%, Deputada Janete Capiberibe, mostrando sua 
sanha contra o povo, sua sanha arrecadadora.

Por outro lado, Sr. Presidente, quero exaltar o 
papel da Defensoria Pública da União, no Brasil e na 
Bahia, sobretudo na preservação do patrimônio nacio-
nal e no auxílio às comunidades quilombolas, tema de 
que também já falei aqui.

A DPU da Bahia serviu de auxílio para desfazer 
ação civil pública na Ilha de Tinharé, no Município de 
Cairu, contra uma comunidade quilombola. Provou 
a DPU que aquela terra era da União e fez reverter 
a favor dos quilombolas de Batateiras. Também foi a 
ação do DPU da Bahia que fez suspender a ação da 
Marinha do Brasil para o despejo dos quilombolas em 
Rio dos Macacos.

Quero, então, conclamar a Presidenta Dilma – e 
fizemos essa discussão hoje de manhã – a fortalecer 
dois órgãos vitais no avanço da demarcação das ter-
ras quilombolas, meu caro Deputado Edson Santos: a 
DPU, que precisa de mais pessoal, precisa contratar os 
concursados, e o INCRA, que necessita ser fortalecido, 
para que possamos garantir avanço na reforma agrá-
ria, agilidade na demarcação das terras quilombolas e 
sua titularização em novembro, o mês da comunidade 
negra, o mês da luta dos quilombolas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
parabenizar a Defensoria Pública da Bahia por sua 
atuação em favor das comunidades quilombolas. 

A DPU/BA tem atuado fortemente para evitar o 
despejo de diversas famílias de comunidades existen-
tes no Estado, garantindo, dentro dos seus limites, o 
auxílio a essas pessoas. 

Precisamos de mais entidades e órgãos públicos 
que abracem essa causa, como tem feito a Defenso-
ria baiana.

A DPU/BA, aliás, devido à demora da Justiça 
Federal em pronunciar-se sobre pedido de liminar em 
ação civil pública na defesa de comunidade quilombola, 
apresentou petição cobrando urgência na apreciação 
da medida. A iniciativa foi articulada com a unidade da 
Defensoria Pública Estadual em Ilhéus, para onde o 
processo foi remetido.

A petição defende a ação civil pública que visa 
garantir a segurança de 27 famílias quilombolas da 
comunidade Batateiras, na Ilha de Tinharé, Município 
de Cairu, região do Baixo Sul baiano. Desde o ano 
passado, os quilombolas vêm recebendo ameaças e 
agressões de fazendeiro que alega ser proprietário de 
parte das terras. Ajuizada em fevereiro, essa ACP visa 
impedir que a União conceda permissão ou autoriza-
ção de posse a terceiros sobre o território.

Em favor da comunidade quilombola, a defenso-
ra pública federal Patrícia Vieira Rocha explicou que o 
terreno ocupado pelos quilombolas pertence à União, 
não tendo fundamento a alegação do fazendeiro. Se-
gundo ela, “a Secretaria de Patrimônio da União não 
reconhece que esse proprietário vizinho possua qual-
quer título sobre as terras quilombolas”.

Em outubro, por entender como “fato novo” o 
reconhecimento de remanescente quilombola dado 
pela Fundação Cultural Palmares a uma comunidade 
da Região Metropolitana de Salvador ameaçada de 
despejo, a DPU/BA pediu a suspensão do processo 
de desocupação contra as 34 famílias que moram no 
local. O grupo vive na localidade de Rio dos Macacos, 
em Simões Filho, 21 quilômetros da Capital.

O tema também foi discutido em reunião com o 
ouvidor da Secretaria Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial – SEPPIR, Carlos Alberto de 
Souza e Silva Júnior. A comunidade já tem ordem de 
despejo emitida pela Justiça Federal desde novembro 
de 2010. Em agosto, o juiz responsável pelo caso aca-
tou pedido da DPU/BA e concedeu adiamento de 90 
dias para a saída dos moradores.

No documento de suspensão do pedido de des-
pejo, a DPU/BA também requer a intimação do Insti-
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para 
que o processo de regularização fundiária seja ini-
ciado. Desde o adiamento do despejo, a Defensoria 
vem discutindo alternativas para as famílias, como a 
aquisição de outro terreno. A comunidade, com cerca 
de 300 pessoas, está instalada em terreno disputado 
pela Marinha.

Feito o registro, Sr. Presidente, quero me repor-
tar à matéria Às cegas, Alep aprova reajuste de taxas 
do Detran, escrita por Euclides Lucas e publicada no 
site do jornal Gazeta do Povo. A matéria trata sobre 
a aprovação, no Estado do Paraná, de projeto de lei 
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que reajusta em até 500% as taxas do Departamento 
de Trânsito – DETRAN.

Diz o texto: 

“Com amplo apoio da base do governador 
Beto Richa (PSDB) e às cegas, a Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) aprovou ontem, 
em primeira discussão, o projeto de lei que re-
ajusta em até 500% as taxas do Departamento 
de Trânsito (Detran). Os deputados ignoraram 
o fato de o próprio governo admitir que o pro-
jeto enviado pelo Executivo à Assembleia tem 
pelo menos 20 valores de tarifas incorretos. Os 
parlamentares aprovaram o texto sem ao me-
nos saber quais seriam os preços corretos – o 
que só deve ser divulgado hoje pelo Governo.

A base governista prepara ainda um ‘rolo 
compressor’ no plenário da Assembleia para 
aprovar hoje a matéria em todas as outras vo-
tações necessárias – o que é incomum (nor-
malmente é feita uma única votação de um 
projeto por dia). Isso será possível devido a 
uma manobra regimental que transforma o 
plenário em ‘comissão geral’, o que permite 
votações sucessivas de um projeto num único 
dia. O objetivo é enviar a proposta para a san-
ção de Richa o mais rápido possível e evitar 
que o desgaste da discussão do tarifaço se 
estenda por mais dias.

No início da tarde de ontem, a base do 
governo já lançou mão da sua ampla maioria 
na Casa e aprovou a constitucionalidade do 
projeto na Comissão de Constituição e Justi-
ça (CCJ), derrotando o entendimento do de-
putado Tadeu Veneri (PT). Segundo Veneri, a 
proposta seria inconstitucional por não aten-
der aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade nos valores sugeridos no texto. 
No entanto, prevaleceu o relatório do líder do 
governo, Ademar Traiano (PSDB), pela apro-
vação da matéria.

A Assembleia também marcou para on-
tem a votação do projeto em plenário, em uma 
sessão extraordinária – normalmente, um pro-
jeto que passa na CCJ não é votado no mesmo 
dia no plenário.

Traiano disse que comunicou aos líderes 
partidários que havia erros em ao menos 20 
reajustes, mas não disse quais seriam os valo-
res certos. ‘Houve um erro técnico (na redação 
do projeto) e, na segunda votação, faremos as 
alterações necessárias’. Ele justificou que um 
programa de computador acrescentou um zero 
a mais em algumas taxas. Assim, os porcen-

tuais de reajuste, que deveriam ser de 45% e 
50%, ficaram 450% e 500%.

A explicação de Traiano, porém, traz uma 
contradição: o projeto não faz menção a por-
centuais de aumentos, mas apenas aos valo-
res nominais das taxas. Ou seja, um eventual 
erro de digitação não modificaria os preços 
nos porcentuais alegados pelo tucano.

Além de os próprios deputados votarem 
a proposta sem saber quais serão as novas 
tarifas, Traiano foi evasivo ao ser questionado 
do motivo de manter o projeto em tramitação 
mesmo com equívocos, enquanto em situações 
semelhantes, como no caso da proposta de 
criação da Defensoria Pública, decidiu retirar 
a matéria da Assembleia para apresentar um 
novo texto com as correções. ‘A segurança pú-
blica precisa de investimentos com urgência’, 
afirmou, em referência ao fato de que parte 
dos recursos das novas taxas será destinada 
ao setor.

Mas a destinação do dinheiro para a se-
gurança foi questionada por Veneri. Segundo 
outro projeto do governo, que cria o Fundo Es-
tadual de Segurança Pública, o setor receberá 
80% dos recursos repassados ao Fundo de 
Reequipamento do Trânsito (Funrestran) por 
meio de taxas do Detran. O petista disse que 
o problema é que o Funrestran recebe apenas 
algumas e não todas as taxas que estão sendo 
reajustadas pelo governo. Ou seja, nem toda 
a verba arrecadada a partir do aumento iria 
para a segurança. ‘O maior montante ficará à 
disposição do governador, que poderá fazer o 
que quiser por meio de decreto. É um cheque 
em branco’, disse Veneri”.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Conce-

do a palavra à Deputada Janete Capiberibe. S.Exa. 
dispõe de 1 minuto.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB-AP. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Ministério Público do Amapá ingressou 
com ação de improbidade contra os ex-Governadores 
Waldez Góes e Pedro Paulo Dias e três ex-Secretários 
de Planejamento, que descontavam as parcelas dos 
empréstimos consignados dos servidores, mas não pa-
gavam as instituições financeiras, desviando 68 milhões 
de reais dos trabalhadores, que, com isso, caíram no 
SPC. A dívida resultante dessa prática é mais uma das 
muitas que sobraram para o atual Governador pagar.
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Parabéns à Procuradora Ivana Cei, aos Subpro-
curadores e aos Promotores do Ministério Público do 
Amapá pela determinação de punir o ex-Governador 
Waldez Góes e o “grupo da harmonia” – entre aspas – 
pelos crimes cometidos contra a população do Amapá.

Muito obrigada.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acompa-
nhei o Governador Camilo Capiberibe, do Amapá, na 
sexta-feira, dia 4, na retomada das obras do trecho 
norte da BR-156, entre Calçoene e Oiapoque.

O Governador e o Secretário Sérgio La Roc-
que se empenharam pessoalmente nesse empreen-
dimento. Os 166 quilômetros faltantes deverão estar 
concluídos até dezembro de 2012, com investimento 
de R$265 milhões.

A omissão do Governo passado atrasou as obras 
na estrada que integra o Amapá de sul a norte e o Bra-
sil com a Europa, pela Guiana Francesa.

Agora, a população das comunidades lindeiras 
comemora a possibilidade de escoar a produção e 
acessar serviços com mais rapidez e qualidade.

É um tempo novo no Amapá – um tempo para 
todos.

Para concluir, Sr. Presidente, peço a V.Exa. a 
divulgação deste pronunciamento nos órgãos de co-
municação.

Muito obrigada.
O SR. WASHINGTON REIS (PMDB-RJ. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, minha vinda a esta tribuna nesta tarde é para 
fazer um apelo aos nobres colegas.

Tenho trabalhado diuturnamente na mobiliza-
ção para a grande passeata que vai ocorrer no Rio 
de Janeiro, na quinta-feira, às 16 horas, liderada pelo 
Governador do Estado, Sérgio Cabral, em favor da 
manutenção do nosso direito aos royalties do petróleo. 

Quando converso com colegas sobre o assunto, 
alguns dizem: “Ah, o petróleo é do Brasil”. Sim, é do 
Brasil, concordo, mas os royalties são medidas com-
pensatórias do ponto de vista ambiental e social.

Creio que a nova partilha do pré-sal pode am-
pliar bem a participação de cada Estado e Município 
que compõem a nossa Federação, mas todos sabem 
que o Rio de Janeiro tem uma agenda hiperpositiva 
de geração de emprego e de renda.

Digo sempre que o Estado do Rio de Janeiro é o 
coração do Brasil. Ele foi construído pelo povo brasilei-
ro. Ali vive uma grande população nordestina, gente do 
Sul e vizinhos do Sudeste. Eu mesmo tenho o privilégio 

de ser neto de alguém nascido no Espírito Santo e de 
ter parte da família em Minas Gerais.

De fato, Sr. Presidente, precisamos refletir mui-
to para fazer uma tratativa responsável sobre o tema.

Dito isso, quero aproveitar a oportunidade para 
também registrar a agenda que tive ontem com o Go-
vernador Sérgio Cabral. S.Exa. liberou mais de 50 
milhões em obras para a Baixada Fluminense, para a 
minha querida Duque de Caxias. O Governo do meu 
Estado realmente está saneando, investindo em in-
fraestrutura, fomentando o Programa Bolsa Família e 
melhorando a renda da população menos favorecida.

O Programa Minha Casa, Minha Vida tem sido 
exequível no Rio de Janeiro, porque o Governo do 
Estado tem desapropriado terrenos nobres e dando 
condição de o povo pobre morar com dignidade nos 
grandes centros das cidades na Região Metropolitana.

É bom lembrar que o Governo do Estado tem 
trabalhado muito. O Governador Sérgio Cabral tem 
tratado a coisa pública com muita responsabilidade, 
mas estamos convivendo com esse fantasma do medo 
de perdermos receitas e, por isso, termos de paralisar 
grandes projetos de melhoria das condições de vida 
da população fluminense mais humilde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Agra-

deço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Com a 

palavra, pela ordem, a Deputada Jô Moraes. S.Exa. 
dispõe de até 3 minutos.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, hoje pela manhã, tivemos importante 
audiência na Comissão Especial destinada ao exame 
do projeto sobre a Lei Geral da Copa do Mundo de 
Futebol de 2014, com a presença do Secretário-Geral 
da FIFA, Jérôme Valcke, e do Presidente da CBF, Ri-
cardo Teixeira.

Por que a importância dessa audiência? Por-
que construímos ali um espaço para que o Secretário 
Jérôme pudesse, tête-à-tête, discutir com as institui-
ções brasileiras os desafios que temos pela frente e 
também para evitar que ele falasse, como já havia 
feito indevidamente, na crise que envolveu a saída do 
ex-Ministro Orlando Silva e em outras questões que 
dizem respeito ao Brasil.

A Copa é uma realidade em nosso País, sua re-
alização aqui é um desejo do Brasil e nos deixará um 
legado social. 

Propôs hoje o Relator da Comissão Especial, o 
Deputado Vicente Cândido, que a FIFA aceitasse a 
ideia de um desígnio por um mundo sem armas. Esse 
é o legado social, mas teremos também o legado dos 
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investimentos na infraestrutura e na mobilidade urba-
na do País, dos investimentos nos aeroportos e no 
transporte público, para que possamos bem receber 
aqueles que para cá virão.

A Copa também deixará um legado esportivo: 
o reforço da possibilidade de que este País afirme a 
sua identidade esportiva, a sua identidade nacional de 
campeão do futebol, para que jovens que hoje praticam 
o esporte nos campos de várzea possam usufruir de 
melhores oportunidades.

Mas temos alguns desafios, e a FIFA tem de com-
preender isso e ceder em alguns pontos.

Afirmou o Secretário-Geral da FIFA que esse é 
um evento privado, um evento particular. Em sua con-
dição, ele pode ser desagradável ou arrogante, mas 
tem de dizer o que é certo e o que não é certo. Mas 
o certo para quem? Para a FIFA, que quer ampliar os 
seus lucros, ou para o povo brasileiro, que quer garantir 
que o evento aconteça de forma integrada com a FIFA, 
mas que também quer preservar os seus direitos?

Por isso, esteve presente à audiência o Presidente 
da União Nacional dos Estudantes, Augusto Chagas, 
para reafirmar a necessidade e a defesa dos direitos 
fundamentais da juventude, da meia entrada para os 
jovens e para os idosos.

É o registro que faço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Com a 

palavra o Deputado Celso Maldaner, de Santa Catari-
na. S.Exa. dispõe de 1 minuto.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero dar como lido pronunciamento que faço sobre 
recente anúncio da Organização das Nações Unidas. 

As Cooperativas Constroem um Mundo Melhor 
– este será o tema do Ano Internacional das Coopera-
tivas, 2012, lançado oficialmente pela ONU, no dia 30 
de outubro em Nova Iorque, em evento ao qual se fez 
presente o Presidente da Organização das Coopera-
tivas Brasileiras – OCB, o Sr. Márcio Lopes de Freitas, 
representando o nosso Brasil. E é muito importante 
esse reconhecimento na ONU.

Também quero aproveitar, neste segundos que me 
restam, para dizer que estamos perdendo o Deputado 
Gean Loureiro. S.Exa. está voltando para Florianópolis, 
onde será nosso candidato a Prefeito.

Para substituí-lo, estamos recebendo a Deputada 
Romanna Remor, de Criciúma, sul do Estado. Embora 
S.Exa. também seja a nossa candidata à Prefeitura de 
Criciúma, assumirá hoje, às 15 horas, o mandato de 
Deputada Federal.

É uma satisfação para mim, na condição de Co-
ordenador da bancada do PMDB, receber a Deputada 
Romanna na Câmara Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, As Co-
operativas Constroem um Mundo Melhor – este será 
o tema do Ano Internacional das Cooperativas, 2012, 
lançado oficialmente pela Organização das Nações 
Unidas no dia 30 de outubro em Nova Iorque. E o 
Brasil se fez representar no evento por meio de dele-
gação que contou com a participação do Presidente 
da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, 
Márcio Lopes de Freitas. 

Chamo a atenção da Casa para essa temática, 
que reforça o compromisso das cooperativas com o 
desenvolvimento social e que deixará o movimento 
cooperativista mundial em merecida evidência, por ter 
o seu papel reconhecido também pela Organização 
das Nações Unidas.

Que a prática cooperativista seja, portanto, reco-
nhecida e disseminada no mundo como um sistema 
que agrega, que distribui e que contribui para o desen-
volvimento econômico, social e humano.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, recentemente, o Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada – IPEA divulgou uma pesquisa intrigante 
que mostra que o número de funcionários públicos 
concursados não acompanhou, percentualmente, o 
crescimento da população. 

O aumento da população faz crescer a pressão 
por serviços mais rápidos e eficientes. E, sem um efe-
tivo equivalente, o que se vê são filas intermináveis 
em praticamente todo o serviço público, com atendi-
mento extremamente demorado. Em alguns casos, o 
problema decorre da má distribuição dos servidores 
que procuram lotação em melhores locais de trabalho.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja dado como 
lido pronunciamento que faço a esse respeito.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA divulgou 
recentemente uma pesquisa intrigante, de acordo com 
a qual o número de funcionários públicos concursados 
não acompanhou, percentualmente, o crescimento da 
população brasileira. 

Mostrou ainda que, em 2010, o número de fun-
cionários públicos concursados se assemelhava ao 
quantitativo do ano de 1990, quando a população do 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60377 

Brasil era de 149 milhões. Hoje, contamos 190 milhões 
de habitantes. 

Segundo disse o pesquisador do IPEA José Cel-
so Pereira Cardoso Júnior, em entrevista à Folha, “não 
houve exagero na ocupação de cargos no setor público. 
Embora tenha havido muitas contratações, os contin-
gentes foram suficientes apenas para repor o patamar 
de servidores públicos que existiam em 92, 93”. 

Em 2010, por exemplo, houve até uma redução 
de 4,1% no número de funcionários públicos. 

Esses dados estatísticos nos levam a refletir sobre 
alguns pontos cruciais evocados continuamente sobre 
os funcionários públicos. Primeiro, não há excesso de 
funcionários. Segundo, entendemos por que diversos 
setores apresentam atendimento precário. Mesmo 
setores importantes sofrem a falta de servidores. O 
Judiciário reclama a falta de juízes, a Polícia Federal 
precisa praticamente dobrar o seu efetivo para cumprir 
regiamente suas obrigações, e o mesmo ocorre com 
o IBAMA, por exemplo. 

É comum saber de hospitais públicos sem mé-
dico, enfermeiros e pessoal de apoio qualificado. E os 
Correios representam o caso mais emblemático, pois 
carecem de milhares de servidores para retomar sua 
eficiência. Essa é a realidade presente em muitos ou-
tros órgãos públicos. 

Com certeza, o crescimento da população serve 
para aumentar a pressão por serviços mais rápidos 
e eficientes. Sem um efetivo equivalente, o que se 
vê são filas intermináveis em praticamente todos os 
serviços públicos, com atendimentos extremamente 
demorados. Em alguns casos, o problema decorre da 
má distribuição dos servidores, que procuram melho-
res locais para trabalhar.

A agravar a situação está a ampla lista de con-
cursos públicos concluídos e cujos aprovados não 
foram aproveitados ou são chamados a conta-gotas, 
uma prática que não transforma a realidade do aten-
dimento e dos serviços prestados. 

Precisamos alterar isso, para que os concursados 
aprovados sejam chamados de acordo com o número 
de vagas constante nos editais. 

Sou contrário ao inchaço do Estado, mas entendo 
que os serviços públicos essenciais devem ser man-
tidos com a qualidade exigida. O Estado mínimo deve 
estar purgado das intervenções e acúmulo de funções 
desnecessárias, não de serviços públicos imprescin-
díveis à população. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Com a 

palavra, pela ordem, o Deputado Valmir Assunção. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna para registrar a realização 
da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar, 
que está acontecendo no Centro de Convenções de 
Salvador, Estado da Bahia. 

A abertura foi ontem à noite e contou com a 
presença da Ministra do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Tereza Campello; do Ministro do 
Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, e do Mi-
nistro da Pesca e Aquicultura, Luiz Sérgio. A Frente 
Parlamentar de Segurança Alimentar também esteve 
presente à solenidade, da qual participaram em torno 
de 1.600 delegados, 400 convidados e 170 delegações 
internacionais, todos no intuito de debater a questão 
da segurança alimentar no nosso País.

A propósito, quero registrar o papel fundamental 
desempenhado pelo Conselho Nacional de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional – CONSEA, em âmbito na-
cional e estadual, para que esse evento se realizasse 
no Estado. No período em que fui Secretário Estadu-
al de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, 
dialogamos e, seguindo a orientação do Governador 
Jaques Wagner, nos colocamos à disposição para se-
diar a Conferência.

Por isso, lá compareci juntamente com o Gover-
nador Jaques Wagner e Deputados Estaduais e Fe-
derais da Bahia, com o intuito de dizer para o Brasil 
que a Bahia está trabalhando firme para combater a 
pobreza e construir um novo desenvolvimento social, 
o que significa executar todas as políticas públicas do 
MDS no Estado. 

E, para tanto, foram construídos o Programa de 
Aquisição de Alimentos – PAA e o Programa Cisterna 
e feito um trabalho de capacitação dos gestores em 
todo o Estado. Foi também aprovada, pela unanimida-
de da Assembleia Legislativa, uma lei de segurança 
alimentar com o objetivo de fortalecer o sistema de 
segurança alimentar do Estado e, assim, fortalecer 
o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da 
Bahia, fazendo com que a sociedade civil tenha cada 
vez mais participação decisiva na construção da polí-
tica de segurança alimentar. 

Orgulho-me, Sr. Presidente, de ter feito parte do 
Governo Jaques Wagner na condição de Secretário e 
também de ter executado todas as políticas sociais do 
Governo Federal no Estado da Bahia. A aplicação do 
conjunto de políticas do Governador Jaques Wagner, 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, 
em sintonia com o Conselho de Segurança Alimentar 
e, sobretudo, com os gestores municipais que parti-
ciparam dessa construção, nos permitiu reduzir a po-
breza no Estado.
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Quero, então, parabenizar todos os delegados que 
participam da 4ª Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional. Parabenizo também o Gover-
nador Jaques Wagner pelo empenho e pelo trabalho 
para combater a pobreza no Estado, assim como to-
das as organizações sociais que não medem esforços 
para construir a segurança alimentar no nosso País.

Muito obrigado a todos.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Bahia 
sedia, desde ontem, a 4ª Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, que acontece no 
Centro de Convenções de Salvador. Ontem foi um dia 
verdadeiramente especial para toda a militância enga-
jada na luta contra a fome, que ganhou outra dimensão 
depois de o ex-Presidente Lula, ainda no começo de 
seu primeiro governo, ter declarado que não descansa-
ria até todos os brasileiros poderem fazer pelo menos 
três refeições por dia. 

Já avançamos muito, mas a fome ainda nos ame-
aça, e é por isso que o companheiro Lula tem mere-
cido manifestações de apoio de Chefes de Estado e 
de pessoas de inúmeros países, pelo que representa 
nessa cruzada pelo direto à alimentação.

E a Bahia viveu um dia especial ontem. Pela ma-
nhã, o Governador Jaques Wagner, ao lado de José 
Graziano, Diretor-Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e a Alimentação – FAO, e 
do Presidente do CONSEA, Renato Maluf, além de re-
presentantes do Programa Mundial de Alimentos das 
Nações Unidas e de autoridades brasileiras e estran-
geiras, participou da inauguração simbólica do Centro 
de Excelência Contra a Fome, do Programa Mundial 
de Alimentos das Nações Unidas – PMA/ONU. Inau-
guração simbólica porque o centro está instalado aqui 
em Brasília. 

Trata-se da maior agência humanitária do mundo: 
fornece anualmente alimentos a mais de 90 milhões 
de pessoas em 70 países. Desses 90 milhões de pes-
soas, 58 milhões são crianças. O centro vai aproveitar 
experiências do PMA e do Brasil na luta contra a fome 
para auxiliar governos da África, Ásia e América Latina 
a desenvolver programas de alimentação escolar sus-
tentáveis, além de apoiar outras redes de alimentação 
e segurança alimentar e nutricional em todo o mundo.

A minha felicidade pessoal deve-se ao fato de ter 
contribuído nessa luta, junto com o Governador Jaques 
Wagner, na condição de Secretário de Desenvolvimen-
to Social e Combate à Pobreza. 

Sempre reitero aqui a minha condição de negro e 
de filho de trabalhadores rurais, origem da qual tenho 

muito orgulho, e o fato de ter sido Deputado Estadual, 
Secretário de Estado e ser agora Deputado Federal não 
me afasta dessa condição. Muito pelo contrário: estar 
aqui, neste plenário, me faz lembrar, a cada palavra 
que pronuncio, que o meu compromisso maior é com 
essa gente que trabalha de sol a sol, que sofre com a 
fome e não desiste nunca de conquistar a dignidade 
pelo caminho do trabalho.

Movidos por esse compromisso, trabalhamos 
muito no combate à fome na Bahia, sexta economia 
entre os Estados brasileiros e, contraditoriamente, lí-
der em desigualdade social. Desigualdade que ainda 
não superamos e que se deve a décadas de contínua 
exploração do povo baiano, vítima de um modelo de 
desenvolvimento concentrador de renda e de opor-
tunidades. Conseguimos, porém, brecar o avanço da 
miséria e colhemos resultados suficientemente bons 
para nos animar a seguir em frente.

Por sermos o Estado com maior número de fa-
mílias cadastradas no programa Bolsa Família, por 
termos uma característica geográfica que faz com que 
sejamos o Estado brasileiro com maior número de fa-
mílias morando no campo, por termos a maior parte 
do nosso território inserido no semiárido, tivemos de 
enfrentar inúmeros desafios e ampliar o alcance dos 
programas sociais, para que eles chegassem onde 
realmente eram necessários.

Segundo o IPEA, a Bahia foi o Estado que mais 
reduziu a pobreza entre 2006 e 2009, quando 970 
mil baianos saíram da condição de pobreza absoluta. 
Entre as ações que contribuíram para esse resultado 
e para assegurar a alimentação adequada ao nosso 
povo estão a inclusão de 268 mil famílias no progra-
ma Bolsa Família; o incentivo à agricultura familiar; o 
apoio a mais de mil projetos comunitários de geração 
de renda em 344 Municípios, entre 2007 e 2010, por 
meio do programa Produzir, e a elaboração da Política 
Estadual de Alimentação e Nutrição. 

As análises feitas pela Superintendência de Estu-
dos Econômicos do Governo da Bahia indicaram que, 
em 2009, houve uma redução de 255.713 pessoas em 
relação ao quantitativo de pobres no Estado em 2008. 
O percentual de pessoas abaixo da linha pobreza pas-
sou de 32,7%, em 2008, para 30%, em 2009.

Temos boas experiências para compartilhar com o 
Centro de Excelência Contra a Fome. Desenvolvemos 
inúmeros programas voltados para atender às famílias 
em situação de risco social, como o Leite Fome Zero, 
destinado a crianças entre 2 e 7 anos de idade que 
vivam em família cuja renda seja de meio salário mí-
nimo. Esse programa, ganhador do Prêmio Josué de 
castro, em 2008, beneficia atualmente 104 mil crianças 
na Bahia, com a distribuição mensal de 2,2 milhões de 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60379 

litros de leite, adquiridos pelo Governo da Bahia de 3 
mil pequenos produtores rurais.

Criamos o Programa de Aquisição de Alimentos, 
o PAA, por meio do qual adquirimos, das mãos dos pe-
quenos agricultores e de cooperativas, mais de 4,3 mil 
toneladas de alimentos, beneficiando mais de 1.900 
agricultores familiares em 20 Municípios e atendendo 
a 98 mil pessoas em situação de risco social ou em 
insegurança alimentar. Conseguimos ampliar esse be-
nefício para 40 Municípios.

Fizemos também o Programa de Cisternas, que 
beneficia especialmente a população do semiárido com 
a construção de mais de 50 mil cisternas.

Com muito orgulho, posso dizer que essa evolu-
ção vivida pela Bahia tem a ver com a revolução demo-
crática a que o Governador se refere quando defende 
seu estilo de governar a partir do diálogo social. É essa 
obra imaterial, não sem motivo, não é reconhecida pe-
los adversários que se acostumaram com a doutrina 
do chicote. O povo baiano, este sim, entende muito 
bem o valor dessa obra, que se soma a realizações 
muito consistentes e que melhoram as condições para 
o desenvolvimento da nossa economia, a exemplo da 
Via Expressa Baía de Todos os Santos, da Ferrovia 
Oeste-Leste, dos novos hospitais e dos milhares de 
quilômetros de estradas reconstruídas.

Nossa gente entendeu o recado, participou do 
primeiro mandato e, por se sentir parte do Governo, 
reelegeu o Jaques Wagner, porque quer muito mais. 

Na Secretaria de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Pobreza, coordenei a mobilização para três 
conferências setoriais: criança e adolescente, assis-
tência social e segurança alimentar e nutricional. Sou, 
portanto, testemunha da importância desse mecanis-
mo de ausculta da sociedade, quando os gestores se 
expõem às críticas, às sugestões e reivindicações de 
conselheiros e gestores municipais e de militantes. 

Para falar apenas na conferência aberta ontem 
em Salvador, digo com satisfação que, para realizá-la, 
este ano aconteceram 19 conferências territoriais pre-
paratórias para a Conferência Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional, que aconteceu em setembro.

Mobilização semelhante ocorreu nos quatro anos 
anteriores, quando Governo e sociedade tornaram 
realidade o nosso Sistema de Segurança Alimentar e 
Nutricional – SISAN. A escolha da Bahia para sediar 
o encontro está associada ao processo de implemen-
tação do SISAN e de implantação de programas que 
contribuíram para a promoção da segurança alimentar. 

Essa será também a conferência que reunirá o 
maior numero de participantes e convidados interna-
cionais. Foi emocionante ver o Teatro Iemanjá lotado, 
com mais de 2 mil pessoas vindas de todo o Brasil e 

de outros países. Igualmente emocionante foi ver os 
adolescentes da Orquestra 2 de Julho encantarem a 
plateia com a execução dos Hinos do Brasil e da Bahia, 
além de peças sinfônicas e do eterno Tico-tico no 
fubá. Foi muito bom reencontrar tantos companheiros 
e companheiras que nos ajudaram a fazer da Bahia 
o Estado que mais reduziu a miséria e ver o nosso 
Governo reconhecido por esse trabalho. Fizemos e 
estamos fazendo a nossa obrigação.

Sras. e Srs. Deputados, registro o meu agra-
decimento e o justo reconhecimento ao trabalho do 
companheiro Renato Maluf, Presidente do Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A ma-
neira calorosa como foi saudado pelos conferencistas 
é a maior prova do valor do seu trabalho. E, em seu 
nome, saúdo os delegados e delegadas da 4ª Confe-
rência, expressando o meu desejo de que, ao final dos 
trabalhos, tenhamos escrito mais um belo capítulo da 
saga da nossa brava gente brasileira na caminhada 
rumo à construção da “Pátria mãe gentil” de que fala 
o nosso Hino.

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a 
divulgação deste pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil e nos meios de comunicação da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado) – Com a 
palavra o Deputado Dr. Aluizio.

O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o tabagismo 
é considerado a segunda causa de morte no mundo, 
com cerca de 5 milhões de óbitos entre fumantes e 
aproximadamente 600 mil pessoas entre os chamados 
fumantes passivos.

Desde a década de 70 a sociedade percebeu 
a necessidade de combater o tabagismo. Em 1989 o 
Ministério da Saúde adotou uma política nacional de 
combate e controle do vício, da qual o INCA é o prin-
cipal guardião.

Ultimamente, para iniciar no vício o jovem con-
sumidor, ou seja, os adolescentes, a indústria fumí-
gera tem adicionado aos cigarros aromas e sabores. 
Na verdade, oferecem dependência química, câncer 
e tantas outras doenças. 

Difundir o cigarro entre os jovens é fundamental 
para a manutenção das vendas e ampliação dos ne-
gócios dessa indústria.

É preciso esclarecer definitivamente que as con-
sequências do tabaco são devastadoras, não havendo 
nenhum benefício, seja sob a ótica de saúde pública 
seja ou de comercialização de cigarros. 

Limitar o uso do tabaco é proteger milhões de vida 
e é obrigação desta Casa aprovar leis com esse fim.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. CHICO D’ANGELO (PT-RJ. Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
queria abordar o tema da segurança pública que cada 
vez mais ganha importância no País.

No Estado do Rio de Janeiro, temos que reco-
nhecer que houve avanços nessa área, mas a verda-
de é que em vários Municípios do Entorno do Rio tem 
aumentado o índice de violência, fruto da migração do 
crime organizado para esses Municípios. Em Niterói, por 
exemplo, recrudesceu a criminalidade, a violência, au-
mentou o número de roubos e furtos em toda a cidade. 

A segurança pública é uma atribuição do Estado 
e tem que ser trabalhada em todos os Municípios, não 
só na capital. O recente e brutal assassinato da Juíza 
Patrícia Acioli e do Policial Federal Carlos Henrique, 
não por acaso, ocorreram na cidade de Niterói. A ci-
dade, sempre tranquila, hoje se preocupa com a piora 
da segurança pública. 

O Programa Nacional de Segurança Pública – 
PRONASCI, implantado no Governo Lula, trouxe para 
o centro da política de segurança a importância do 
cidadão. Reafirmo a necessidade de implantação de 
UPPs em Niterói e nos demais Municípios da Região 
Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. 

Muito obrigado.
O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de fazer um re-
gistro sob o ponto de vista político, no momento em 
que a discussão da proposta de reforma política tende 
a caminhar nesta Casa. 

Trata-se de um estudo feito pela Universidade 
Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, e pela União de 
Negros pela Igualdade – UNEGRO sobre a represen-
tação dos negros no Parlamento brasileiro. É impres-
sionante: essa representação é de 0,0001, ou seja, 
um décimo de milésimo. Portanto, na reforma política 
essa força tem que ser contemplada.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
dois registros. 

Primeiro, o de que, nesta manhã, a população de 
Campos dos Goytacazes interditou, durante 3 horas, 
a BR-101, num protesto contra a divisão dos royalties 
do petróleo, o que trará um prejuízo ao Município da 
ordem de 6 bilhões de reais entre 2012 e 2020.

O segundo é para lamentar profundamente, o 
que ocorreu hoje de manhã na Comissão que está 
discutindo a Lei Geral da Copa. O Secretário-Geral da 
FIFA, Jérôme Valcke, e o Presidente da CBF, Sr. Ricar-
do Teixeira, compareceram e não explicaram nada. As 
perguntas eram feitas, e eles simplesmente respon-
diam o que queriam. Não responderam, por exemplo, 

se é ético o Sr. Ricardo Teixeira, Presidente da CBF, 
pessoa física, ser sócio do Comitê Organizador Local 
– COL e dele participar como representante da CBF? 

O representante da FIFA no Brasil deu voltas, 
tentou dizer que não, mas também não explicou como, 
com tantas isenções de ISS dadas pelos Governos 
Estaduais e pelos Municípios e mais de 1 bilhão do 
Governo Federal em renúncia de Imposto de Renda 
Pessoa Física, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, 
CIDE e outros impostos federais, a FIFA ainda quer 
se intrometer em leis do Brasil, como, por exemplo, o 
Estatuto do Torcedor, que proíbe a venda de bebida 
alcoólica. Querem vender bebida alcoólica nos jogos do 
Brasil. E, em nome de quê? De mais lucro para a FIFA.

Assim não dá, Sr. Presidente!
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, meus colegas Parlamen-
tares, antes quero registrar aqui a presença do Vice-
-Governador de Santa Catarina, Sr. Eduardo Moreira; 
da Sra. Romanna Remor, nossa Deputada que assu-
me hoje no lugar do Gean Loureiro, e de outras lide-
ranças do PMDB.

Sr. Presidente, estou apresentando uma PEC com 
o objetivo de reduzir a idade para o menor, a partir dos 
14 anos, ingressar no mercado de trabalho, mas com 
autorização dos pais.

Há muitas reclamações de pais contra o fato de 
os filhos que estudam até meio-dia, à tarde desapa-
recerem e somente retornarem as suas casas às 21 
horas, 22 horas, com um comportamento estranho. 
Se estivessem trabalhando não iriam se misturar com 
traficantes, etc.

Essa nossa PEC visa abrir esse debate. Ninguém 
gosta mais dos filhos que os pais; ninguém ama mais 
seus filhos que os próprios pais. Por isso, vamos abrir 
esse debate. Tenho certeza de que estou aqui repre-
sentando o sentimento de milhares e milhares de fa-
mílias Brasil afora. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na quali-
dade de Deputado Federal, já no quinto mandato nes-
ta Casa, tomo a palavra para falar sobre proposta de 
emenda à Constituição de minha autoria – estou em 
busca das assinaturas necessárias dos nobres Parla-
mentares Federais para apresentá-la – que trata da di-
minuição da idade para o menor ingressar no mercado 
de trabalho aos 14 anos, com a autorização dos pais.

Minha sugestão é de que o adolescente possa 
trabalhar, com a autorização dos pais, a partir dos 14 
anos de idade.
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Tenho encontrado algumas resistências à propos-
ta, mas o fato é que o aumento da idade mínima para o 
trabalho teve um resultado oposto ao que se pretendia. 

Ao invés de proteger o adolescente, desamparou-
-o, pois uma pequena parte dos que trabalham está 
desamparada, em completa informalidade, à margem 
das garantias trabalhistas e previdenciárias.

De acordo com dados coletados por nós, o nú-
mero de delitos praticados por adolescentes ociosos 
tem aumentado consideravelmente.

Ocupados, se envolverão muito menos com os 
vícios que assolam o País nos dias atuais, tais como 
a dependência de drogas e álcool e o tráfico de entor-
pecentes, bem como a diminuição da mendicância nas 
grandes cidades, condições que facilitam o ingresso 
do jovem nas situações de risco, a exemplo dos casos 
de prostituição infantil.

Peço o apoio dos nobres pares para que possa-
mos continuar colhendo as devidas assinaturas para 
continuarmos a tramitação oficial da PEC. A discus-
são nesta Casa sobre o tema se dará depois de pro-
tocolada, e todas as possíveis dúvidas e sugestões a 
respeito da matéria serão levadas adiante.

A iniciativa nasceu das manifestações de inúme-
ras famílias, em especial de pais de menores preocu-
pados com a ociosidade dos filhos no período em que 
não estão estudando.

Cito como exemplo de muitos filhos que estu-
dam das 8 às 12 horas, almoçam em casa e saem à 
tarde, muitos retornando apenas às 21 horas. Na rua, 
encontram-se com pessoas não recomendadas, como 
traficantes de drogas, e em casa mostram um compor-
tamento diferente. Se estivessem trabalhando – com 
a autorização dos pais –, além de aprender a ganhar 
a vida com o seu trabalho, deixariam de cometer inú-
meros delitos, entre eles o tráfico de drogas.

Ninguém ama mais os filhos do que seus pais. 
Ninguém se preocupa mais com os filhos do que seus 
pais. No momento em que os pais autorizam seus 
filhos a trabalhar em alguma empresa, devem ter o 
apoio desta Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, quero novamente registrar 
um fato lamentável que aconteceu no Município de 
Medicilândia, ontem. Refiro-me ao assalto à agência 
do Banco do Brasil. 

Hoje encaminhei ofício ao Secretário de Seguran-
ça Pública do Estado do Pará solicitando providências 
urgentes para que todos os envolvidos no assalto à 
agência do Banco do Brasil no Município sejam pre-
sos, mesmo que para tanto seja preciso acionar forças 
policiais do Estado.

A agência já foi assaltada anteriormente e nin-
guém foi preso. Espero que agora, com o reforço que 
o Governo Estadual está recebendo do Governo Fe-
deral para reforçar a segurança pública em Altamira, 
por conta da construção da usina hidroelétrica de Belo 
Monte, possamos ter paz na região.

Os assaltantes, certamente bandidos da região, 
assaltaram a agência, aterrorizaram a cidade e fugi-
ram deixando malas de dinheiro caírem pelo mato, por 
onde fugiram. Isso é inadmissível.

Espero que ainda nesta semana os assaltantes 
sejam presos.

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Deputado Sibá Machado, quero 
registrar o belíssimo trabalho do Ministério da Saúde 
e ressaltar o empenho e a dedicação do Ministro Ale-
xandre Padilha, que iniciou o programa Academia da 
Saúde em 1.828 Municípios, sendo que meu Estado 
será contemplados com noventa polos, distribuídos em 
84 Municípios catarinenses que se habilitaram para 
receber os equipamentos.

Registro, portanto, esse belíssimo programa que, 
sem dúvida nenhuma, trará efeitos extremamente po-
sitivos à saúde do povo brasileiro.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, qualidade 
de vida é, atualmente, um dos quesitos mais valorizados 
pelos brasileiros. Mas não deve ser confundida com 
padrão de vida. Qualidade de vida implica uma série 
de questões que envolvem o bem-estar físico, men-nvolvem o bem-estar físico, men-
tal, psicológico e emocional, além de relacionamen-
tos sociais, como família e amigos, e também saúde, 
educação, poder de compra e outras circunstâncias.

Pensando em melhorar a qualidade de vida dos 
brasileiros, o Ministério da Saúde lançou este ano o 
Programa Academia da Saúde, que estimula a criação 
de espaços adequados para a prática de atividades 
físicas e de lazer. 

Em todo o Brasil, inicialmente foram seleciona-
dos 2 mil polos do Programa, que serão instalados 
em 1.828 Municípios, sempre próximos a locais onde 
sejam prestados serviços de atenção básica à saúde. 
Até 2014 serão totalizados 4 mil polos do Programa 
Academia da Saúde.

Somente no meu Estado, Santa Catarina, a se-
leção atingiu 90 polos em 84 Municípios – seis deles 
contarão com duas unidades.

De acordo com o Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, as academias da saúde são mais do que es-
paços públicos de lazer, são meios de acesso às práti-
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cas corporais pela maioria da população, com impacto 
direto na qualidade de vida e na saúde das pessoas.

A construção das academias, Sr. Presidente, é 
uma das estratégias do Governo Federal para pro-
mover saúde, prevenir enfermidades e reduzir mortes 
prematuras por doenças crônicas não transmissíveis, 
medidas previstas no Plano de Ações Estratégicas para 
Enfrentamento das DCNT. A meta é reduzir 2% ao ano 
as mortes prematuras por essas doenças. O objetivo 
é alcançar melhorias em indicadores relacionados ao 
tabagismo, álcool, sedentarismo, à alimentação ina-
dequada e obesidade.

O estudo VIGITEL 2010 atestou que 16,4% dos 
brasileiros são sedentários; ou seja, pessoas que não 
fazem nenhuma atividade física no tempo livre, nem 
mesmo nos deslocamentos diários ou em atividades 
como a limpeza da casa ou outros tipos de trabalho. 

A pesquisa também mostra que, nos períodos de 
lazer, 25,8% dos brasileiros passam três ou mais horas 
em frente à TV, durante cinco ou mais vezes por se-
mana. Além disso, apenas 15% dos adultos são ativos 
no tempo livre, com maior proporção entre homens, 
18,5%, na comparação com as mulheres, 12%, e existe 
diferença importante em relação à escolaridade – 12% 
da população com menos escolaridade é ativa e 20% 
da população com 12 anos ou mais de escolaridade 
é ativa, mostrando a importância de se investir em es-
paços que promovam atividade física para ampliar o 
acesso da população de baixa renda.

Outro indicador preocupante se refere ao sobre-
peso e à obesidade. O estudo mostra ainda que 48% 
dos brasileiros estão acima do peso e, desses, 15% são 
obesos. A obesidade pode levar ao desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares e diabetes. Estudos da 
Organização Mundial da Saúde indicam que 22% das 
doenças cardíacas, 10% a 16% dos casos de diabetes 
tipo 2 e de cânceres de mama, cólon e reto poderiam 
ser evitados por meio da realização de atividade física. 

A OMS recomenda a prática de 30 minutos de 
atividade física durante cinco ou mais dias da semana 
para se manter a saúde em dia. 

Com a instalação das academias da saúde, uma 
grande parcela da população que antes não tinha aces-
so a locais para praticar atividades físicas agora passará 
a ter. Quase 33% dos Municípios brasileiros contarão 
com esses locais específicos para fazer exercícios fí-
sicos e também para desenvolver atividades de lazer.

Mais do que investir em programas de controle 
de doenças crônicas, o Governo da Presidenta Dilma 
está criando alternativas de investimento em promoção 
da saúde e prevenção de enfermidades.

Prevenir é sempre melhor do que remediar.
Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO ANANIAS (Bloco/PCdoB-CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na condição de representante do meu Estado, 
faço um apelo à PETROBRAS para que mantenha o 
Programa de Biodiesel na Serra da Ibiapaba e em ou-
tros Municípios do Estado. 

Esse convênio entre Brasil Ecodiesel e EMATER-
CE iniciou-se em 2005 e durou muito pouco. Muita 
gente acreditou no projeto e de repente ele ruiu, per-
deu a credibilidade.

Em 2008 o projeto passou a ser novamente im-
plementado pelo Governo do Estado, por intermédio da 
EMATERCE, e agora diretamente pela PETROBRAS. 

Em julho de 2009 a execução do projeto passou 
a ser compartilhada pelo Instituto Agropolos do Ceará 
e cooperativas, reacendendo a esperança dos agricul-
tores daquela região.

Atualmente o Programa de Biodiesel conta com 
2.049 produtores só na Serra da Ibiapaba, principal-
mente produzindo mamona e girassol. Com o inverno 
muito bom que tivemos em 2011, sem dúvida, a safra 
é promissora, acena para uma boa produção. Mas, 
de repente, todos foram tomados de surpresa com 
o anúncio do fim do convênio, consequentemente do 
projeto, e de que a PETROBRAS haveria cancelado 
tal convênio.

Nós ainda não temos informações precisas sobre 
o fato, Sr. Presidente. Estamos solicitando à PETRO-
BRAS que nos encaminhe.

Mas temos aqui um corolário de reclamações, 
de queixas de Prefeitos, de produtores, de técnicos, 
Deputado Artur Bruno, que estão lá há muito tempo 
e a quem de repente disseram: “Até logo, terminou o 
convênio, podem ir embora”. Muitos deles serviam há 
muitos anos a esses projetos. Quero, portanto, saber 
como ficam os produtores que apostaram no projeto.

Muitas vezes a produção agrícola torna-se difícil, 
principalmente em regiões mais pobres e onde o cli-
ma é mais instável, como ocorre no Ceará. A Serra da 
Ibiapaba é uma área úmida, privilegiada do Estado. É 
raro. Nós somos um Estado quase todo localizado na 
região do semiárido, o que é um privilégio. Então, para 
nós é uma surpresa o anúncio. Eu ainda não conver-
sei com o Governador Cid Gomes para saber a razão 
do cancelamento. Na realidade, pela informação que 
nos chegou, são critérios da própria PETROBRAS. É 
preciso mais tolerância nesse aspecto, já que se trata 
de um Estado que tem variações radicais de clima que 
influenciam, sem dúvida, a produção.

Portanto, nosso apelo à PETROBRAS Biocom-
bustível para que mantenha a parceria com o Governo 
do Estado, por intermédio da EMATERCE, por ser o 
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projeto do biodiesel estratégico em termos de futuro. 
Não é justo esse cancelamento.

Faço um apelo à bancada de Deputados Fede-
rais do Estado do Ceará – teremos, inclusive, reunião 
hoje à noite e vamos colocar em debate essa questão 
– para que possamos nos unir para defender os produ-
tores da Serra da Ibiapaba e de outros Municípios do 
Estado a fim de que esse convênio seja mantido pela 
PETROBRAS com a EMATERCE, do nosso Estado.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela tolerância.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, está sendo 
realizado neste momento um seminário na Comissão 
de Finanças e Tributação e outras a respeito do Pro-
jeto de Lei nº 1.992, de 2007, que institui o regime de 
previdência complementar para os servidores públicos 
federais titulares de cargo efetivo.

Na verdade, também autoriza a criação da Fun-
dação de Previdência Complementar do Servidor Pú-
blico Federal – FUNPRESP, ou seja, um fundo privado 
pago pelos trabalhadores e pelo Governo.

O que se quer estabelecer, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, é o fim do Regime Jurídico Único do funcio-
nalismo público e o estabelecimento de um teto máxi-
mo de pagamento para o Regime Geral da Previdência 
Social, que hoje está em 3 mil e 690 reais. Acaba-se 
com a aposentadoria integral do funcionalismo público 
a partir dos novos funcionários, porque o Governo Dil-
ma não quer enfrentar a resistência imediata de todos 
os servidores, mas a lógica é a reforma da Previdência 
do serviço público no Brasil. 

Tivemos uma reforma da Previdência no Governo 
Fernando Henrique em 1997; outra no Governo Lula, 
que inclusive rachou a bancada do PT e deu origem 
ao PSOL; e agora, no Governo Dilma, teremos outra 
reforma. Embora saibamos que o projeto é de 2007, 
estava dormitando na Comissão de Trabalho e, a partir 
da ameaça de crise econômica, com o corte no Orça-
mento de 50 bilhões, vai-se fazer tramitar esse projeto 
a toque de caixa, inclusive com a afirmação de que 
dois terços da bancada do PT são favoráveis à priva-
tização da Previdência. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero lembrar 
que, dos 27 ou 28 milhões de funcionários que es-
tão sob o Regime Geral de Previdência Social, cer-
ca de 18 milhões ganham até 1 salário mínimo, ou 
seja, os trabalhadores do Regime Geral não ganham 
o teto de 3 mil e 690 reais. E o que estamos fazendo 
aqui é mentir para a população. Os trabalhadores da 
indústria, do comércio ou de outros serviços sabem 
que eles pagam sobre o máximo. Quando começam 
a receber os proventos de aposentadoria é um valor, 

mas alguns anos depois quem recebia 5 ou 8 salários 
mínimos passa a receber 2 mesmo 1 salário mínimo. 
Ou seja, é a nivelação por baixo dos servidores e das 
aposentadorias por imposição das regras internacio-
nais do capital financeiro, que está sorrindo, de cabo a 
rabo, com a criação do maior fundo privado da América 
Latina, que é esse FUNPRESP, para a os especula-
dores financeiros ganharem mais dinheiro com juros 
e amortizações da dívida pública.

É o que se pretende com o Projeto de Lei nº 
1.992, que vamos combater até o fim.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. ALICE PORTUGAL (Bloco/PCdoB-BA. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ontem participei, no Município de Itabuna, 
ao lado de uma representação do Ministério da Educa-
ção, da primeira sessão pública acerca da instalação 
de nova universidade federal na Bahia, a Universidade 
Federal do Sul e Sudoeste baiano. Foi uma reunião 
da maior importância, porque pudemos refletir sobre 
o crescimento das universidades federais brasileiras.

Nesses dias saiu uma estatística: nos últimos 10 
anos houve um acréscimo gigantesco de estudantes 
que finalizam o curso universitário no Brasil.

Chama-me a atenção a posição de algumas li-
deranças políticas do País que se colocam contra as 
cotas sociais. Algumas lideranças políticas do País se 
colocaram contra o ENEM por causa de um problema 
pontual que ocorreu num determinado colégio, numa 
prova nacional, em que o Ministério da Educação in-
veste milhões de reais para facilitar o acesso, a men-
suração da qualificação dos estudantes. Infelizmente, 
alguns estão contra, querer desconstituir a natureza 
do ENEM.

Só posso concluir que há pessoas que não se con-
formam com o avanço das políticas públicas no Brasil.

Na reunião em Itabuna concluímos que é neces-
sário realizar uma pesquisa acerca dos cursos mais 
importantes para a região. A Ferrovia Leste-Oeste 
chegará brevemente à região. Sem dúvida nenhuma, 
precisaremos de cursos de engenharia, de curso da 
área de tecnologia. O mesmo deverá ser feito com a 
Universidade do Oeste Baiano, cuja instalação está 
sendo analisada pela Presidenta Dilma.

Sr. Presidente, concluo dizendo que é necessá-
rio que esta Casa aprove o projeto que cria as novas 
universidades no Estado da Bahia, enviado a esta 
Casa pelo Poder Executivo no último dia 31 de agos-
to. Partiremos também para a definição da quantidade 
de professores e servidores técnico-administrativos. 

A audiência de ontem em Itabuna foi dirigida 
pelo Vereador Wenceslau, do PCdoB, e contou com 
a presença de professores, Prefeitos e Vice-Prefeitos 
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da região. Na próxima quinta-feira a Universidade Fe-
deral da Bahia, tutora dessa nova universidade do sul 
e extremo sul do Estado, realizará audiência no Mu-
nicípio de Itabuna.

Durante o discurso da Sra. Alice Portugal, 
o Sr. Sibá Machado, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Eduardo da Fonte, 2º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem 
a palavra o Deputado Celso Maldaner, que dispõe de 
1 minuto na tribuna.

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, neste dia 8 de novembro a COO-
PERVIL – Cooperativa Agropecuária Videirense, que 
tem sede em Videira, comemora 44 anos de fundação. 
Foi no dia 8 de novembro de 1967 que um grupo de 
142 produtores uniu suas forças e criou a COOPER-
VIL. Essa ideia foi para resolver seus problemas em 
conjunto. Hoje a COOPERVIL é uma grande empresa 
que congrega em torno de 1.300 famílias associadas 
e 196 colaboradores. 

As sementes lançadas por esses pioneiros caíram 
em terreno fértil e produziram muitos frutos. Está pre-
sente em 10 Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe. 
Hoje a COOPERVIL mantém 10 lojas agropecuárias e 
uma loja de materiais de construção; um supermercado; 
dois postos de combustíveis; indústria de sucos, vinhos 
e espumantes; cinco silos secadores de cereais; uma 
moderna fábrica de rações; uma moderna central de 
produção de sêmen; granja para produção de leitões 
com 1.200 matrizes; e posto de resfriamento de leite.

A cooperativa promove anualmente o Campo 
Demonstrativo, em parceria com a EPAGRI, BRF Bra-
sil Foods e Sicoob Videira. A COOPERVIL também 
mantém um sistema de integração de suinocultura e 
de bovinocultura de leite, em parceria com a Aurora. 
A COOPERVIL não se preocupa em somente vender, 
também adquire a produção dos associados: milho, 
uva, suínos e leite. E toda a movimentação feita pelo 
associado tem parte depositada em sua conta capital. 
Seu nome é respeitado em todos os setores da eco-
nomia do Alto Vale do Rio do Peixe. 

Parabéns ao Presidente da COOPERVIL, Sr. 
Luiz Vicente Suzin; ao Conselho de Administração e 
ao Conselho Fiscal; aos associados e funcionários; 
às empresas parceiras e aos demais clientes por for-
marem a COOPERVIL. O sucesso alcançado é fruto 
de uma administração séria e transparente, que con-
quistou o respeito e a confiabilidade de todos. É uma 
grande família, onde cada um faz a sua parte com 

muita dedicação. Parabéns, COOPERVIL, pelos 44 
anos de existência. 

Aproveito este instante, Sr. Presidente, para enal-
tecer o programa lançado hoje pela Presidente Dilma 
Rousseff. Trata-se de um programa de saúde de quali-
dade para todos, o Melhor em Casa, que vai desafogar 
muitos hospitais. 

Com certeza, o trabalho que o Governo vem fa-
zendo por meio do programa Saúde da Família será 
ampliado agora com equipes para tratar das pessoas 
em sua residência. Isso, com certeza, vai desafogar 
muito os leitos hospitalares. Há pessoas que podem 
ser tratadas em casa com mais humanização, junto de 
sua família. Com certeza, é um grande programa, que 
dará certo. Aliás, já está dando certo. 

Quero parabenizar a Presidente Dilma Rousseff e 
o Ministro Alexandre Padilha por esse programa. Cento 
e dez equipes já estão trabalhando. Também mencio-
no o Programa SOS Emergência, que vai desafogar, 
principalmente nas capitais, os grandes hospitais, vai 
ajudar a acabar com as filas nas emergências dos 
grandes hospitais.

Estão de parabéns o Ministro Alexandre Padilha 
e a nossa Presidente Dilma Rousseff.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com 

a palavra o Sr. Alberto Filho.
O SR. ALBERTO FILHO (PMDB-MA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ocupo hoje esta tribuna para falar a respeito de três 
projetos de leis que darei entrada na Câmara Federal.

O primeiro trata da alteração do art. 2º da Lei nº 
1.060, de 5 de fevereiro de 1950, com o objetivo de 
estender os benefícios da assistência judiciária, que 
hoje favorece as pessoas físicas hipossuficientes, para 
as pessoas jurídicas que também não possam arcar 
com as mesmas despesas sem prejuízo da sua ativi-
dade empresarial, bem como as pessoas jurídicas de 
natureza assistencial, filantrópica ou sindical, desde 
que atuem no interesse da coletividade e que também 
não possuam fins lucrativos.

É importante ressaltar que diversas associações 
filantrópicas que prestam relevantes serviços à socie-
dade, muitas vezes, não conseguem arcar com custas 
judiciais e honorários advocatícios quando necessitam 
da prestação jurisdicional do Estado.

O segundo projeto de lei apresentado pretende 
alterar a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1988, que dis-
põe sobre os planos e seguros privados de assistência 
à saúde, para tornar obrigatório que nos contratos dos 
planos e seguros de saúde privados efetuados com os 
consumidores devem constar os endereços para cor-
respondência e eletrônico, bem como telefones para 
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contato da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
e dos órgãos de defesa do consumidor atuantes na 
respectiva unidade da Federação ou Município. 

O objetivo desse projeto é o de proporcionar ao 
titular de plano ou seguro privado de saúde, diante de 
necessidades prementes de saúde, saber exatamente 
a quem recorrer para fazer valer seus direitos. Sabemos 
que isso é muito comum no dia a dia das pessoas que 
têm planos de saúde.

E o terceiro e último projeto de lei tem como esco-
po definir as diretrizes da Política Brasileira de Ecologia 
Molecular para o uso sustentável da Biodiversidade da 
Mata Atlântica, da Zona Costeira e Marítima, da Amazô-
nia e outros biomas nacionais. Motivou a apresentação 
dessa proposição a preocupação com a implantação 
do Centro de Biotecnologia da Mata Atlântica nos mol-
des em que se propõe seja implantado o Centro de 
Biotecnologia da Amazônia, que integra o Programa 
Brasileiro de Ecologia Molecular para uso Sustentável 
da Biodiversidade da Amazônia – PROBEM, instituído 
pelo Decreto nº 4.284, de junho de 2002. 

Entendemos que a instituição de um programa 
como esse deve ter suas diretrizes estabelecidas em 
projeto lei, nos termos da presente proposição. Vale 
ressaltar que essa propositura encontra-se respaldada 
no art. 23, combinado com os arts. 24, inciso VI, 48, 
inciso IV e 218 e seguintes da Constituição Federal.

Sr. Presidente, agradeço pela compreensão.
Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo, 
neste instante, a tribuna desta Casa para anunciar que 
apresentei à Casa três projetos de lei. O primeiro trata 
da alteração do art. 2º da Lei nº 1.060, de 5 de feverei-
ro de 1950, com o objetivo de estender os benefícios 
da assistência judiciária, hoje restrita às pessoas físi-
cas hipossuficentes, cuja situação econômica não lhe 
permite pagar as custas do processo e os honorários 
de advogado, às pessoas jurídicas que também não 
possam arcar com as mesmas despesas sem prejuízo 
de sua atividade empresarial, bem como às pessoas 
jurídicas de natureza assistencial, filantrópica ou sin-
dical, desde que atuem no interesse da coletividade e 
não possuam finalidade lucrativa. É importante ressal-
tar que muitas associações filantrópicas que prestam 
relevantes serviços sociais à sociedade muitas vezes 
não conseguem arcar com custos judiciais e honorá-
rios advocatícios quando necessitam da prestação 
jurisdicional do Estado.

O segundo projeto de lei pretende alterar a Lei 
nº 9.656, de 3 de junho de 1988, que dispõe sobre os 

planos e seguros privados de assistência à saúde, para 
tornar obrigatório que nos contratos dos planos e segu-
ros de saúde privados efetuados com os consumidores 
devem constar os endereços para correspondência e 
eletrônico, bem como telefones para contato da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar e dos órgãos de de-
fesa do consumidor atuantes na respectiva unidade da 
Federação ou Município. O objetivo dessa proposição, 
Sr. Presidente, é o de proporcionar ao titular de plano 
ou seguro privado de saúde, quando diante de necessi-
dades prementes de saúde, saber exatamente a quem 
recorrer para fazer valer seus direitos. Sabemos que é 
muito comum o consumidor desse serviço privado de 
saúde, na hora da necessidade, não encontrar resposta 
imediata diante de dificuldades impostas pelo próprio 
plano ou seguro privado de saúde, como, por exem-
plo, a negativa à realizações de exames, internações 
hospitalares e determinadas cirurgias. O consumidor 
tem o direito de recorrer a instâncias como os servi-
ços de defesa do consumidor ou, no caso específico 
dos planos de saúde, à Agência Nacional de Saúde 
Complementar – ANS, que mantém telefone de liga-
ção gratuita para orientar e receber reclamações dos 
beneficiários de contratos do setor supletivo de saúde. 
Portanto, esse projeto de lei visa obrigar os planos de 
saúde a informarem, no próprio contrato, os contatos 
telefônicos ou eletrônicos para que os beneficiários 
possam ter acesso imediato para exigir o cumprimen-
to de seus direitos quando entender que eles estão 
sendo descumpridos.

O terceiro e último projeto de lei apresentado 
para apreciação desta Casa tem como escopo definir 
as diretrizes da Política Brasileira de Ecologia Molecu-
lar para o uso sustentável da Biodiversidade da Mata 
Atlântica, da Zona Costeira e Marítima, da Amazônia e 
outros biomas nacionais. O que motivou a apresentação 
dessa proposição foi a preocupação com a implanta-
ção do Centro de Biotecnologia da Mata Atlântica nos 
moldes em que se propõe seja implantado o Centro de 
Biotecnologia da Amazônia. O Centro de Biotecnologia 
da Amazônia integra o Programa Brasileiro de Ecolo-
gia Molecular para uso sustentável da biodiversidade 
da Amazônia – PROBEM, instituído pelo Decreto nº 
4.284, de junho de 2002. No entanto, entendemos que 
na instituição de um programa como esse as suas di-
retrizes devem ser estabelecidas em lei, nos termos da 
presente proposição. Vale ressaltar que a propositura 
encontra-se respaldada pelo art. 23, combinado com 
os arts. 24, inciso VI, 48, incisivo IV e 218 e seguintes 
da Constituição Federal, que estabelecem a competên-
cia da União para legislar sobre programas nacionais, 
regionais e setoriais de desenvolvimento, bem como a 
responsabilidade do Estado de promoção e incentivo 
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ao desenvolvimento científico, à pesquisa e à capaci-
tação tecnológicas, tendo em vista o bem público e o 
progresso das ciências.

Por último, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, quero esclarecer que esses projetos de lei foram 
apresentados pela primeira vez a esta Casa pelo ex-
-Deputado Federal Luiz Bassuma e, por sugestão 
dele, apresento-os nesta Legislatura, por entender 
que são extremamente importantes, relevantes e que 
merecem ser apreciados por esta Casa, uma vez que 
visam beneficiar a população brasileira, no caso dos 
dois primeiros, e contribuir para o desenvolvimento 
sustentável do País, no caso do terceiro, que dispõe 
sobre a Política Brasileira de Ecologia Molecular para 
o uso sustentável da Biodiversidade do País. 

É importante ressaltar também que o terceiro 
projeto de lei teve como autora a ex-Deputada Mari-
ângela Duarte, do PT de São Paulo. 

Ademais, vale dizer que os três projetos recebe-
ram na Legislatura passada parecer pela aprovação 
nas Comissões em que tramitaram, o que reforça a 
importância de reapresentá-los para que alcancem o 
desfecho que esperamos e sejam transformados em 
leis, homenageando os nobres ex-Parlamentares Fe-
derais que os apresentaram em Legislaturas anteriores.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado pela atenção de todos.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, volto a ocupar esta 
tribuna para registrar, muito embora, agora há pouco, 
o Deputado Garotinho já o tenha feito, a paralisação 
da BR-101 no dia de hoje nas divisas dos Estados do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Foi mais um ato de resistência contra essa grande 
covardia que está sendo atentada contra os Estados 
do Rio e do Espírito Santo. Na semana passada essa 
paralisação ocorreu no Espírito Santo, na divisa com 
a Bahia; na quinta-feira haverá uma grande mobiliza-
ção no Rio de Janeiro, articulada pelo Governador, 
que em boa hora entra nessa luta. Isso demonstra que 
as populações do Rio de Janeiro e do Espírito Santo 
vão resistir. Não vamos admitir que os nossos direitos 
sejam garfados. 

O projeto relatado pelo Senador Vital do Rêgo 
é covarde, cruel, mentiroso, e nós não vamos aceitar 
que seja convertido em lei. Agora, o Presidente Lula 
tem uma grande responsabilidade na equação de paz, 
assim como a tem a Presidenta Dilma, porque esse 
é um projeto eleitoreiro. Ele foi feito com esse fim e 
deu certo, consolidou a vitória da Presidenta Dilma. 
Só que nós não vamos aceitar que se quebre o pacto 
federativo. Não vamos aceitar que os nossos direitos 
constitucionais sejam ignorados e desrespeitados. 

Temos a opinião de que os royalties do pré-sal, 
esses sim, devem ser partilhados por todo o País, 
principalmente as regiões pobres, mas não São Paulo, 
Paraná, Rio Grande do Sul. Os royalties devem ser 
partilhados entre as regiões pobres.

Agora, que os direitos constitucionais sejam as-
segurados. Que os royalties de toda a exploração de 
petróleo já licitados sejam mantidos. Essa é a posição 
da bancada do Estado do Rio de Janeiro e do Estado 
do Espírito Santo. 

Nós vamos trabalhar aqui para que, na hora certa, 
haja o consenso. Mas a Presidenta Dilma, principal-
mente ela, não pode lavar as mãos. Esperamos que 
atue no sentido de nos aproximar da solução. 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras 
e senhores presentes, crianças, jovens, pessoas com 
deficiência que me ouvem, veem e leem pela Rádio 
Câmara e TV Câmara, Internet, redes sociais e, inclu-
sive, 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, 
volto a me manifestar desta Tribuna, nesta terça-feira, 
em mais um dia de luta em defesa dos royalties, quan-
do autoridades políticas, representantes da sociedade 
civil organizada dos Municípios e Estados produtores 
de petróleo se unem em nova manifestação de pro-
testo na Rodovia Federal BR-101, fechando a estra-
da nas divisas fluminense e capixaba, como forma de 
protesto à alteração do modelo de redistribuição das 
indenizações pela exploração de petróleo.

Centenas de manifestantes se organizam em 
defesa de uma causa que é justa: a briga pela manu-
tenção dos direitos constitucionais assegurados aos 
Municípios e Estados produtores de petróleo, que tem 
mobilizado todos os membros das bancadas de De-
putados e Senadores dos Estados do Rio de Janeiro 
e do Espírito Santo.

Sou de Campos dos Goytacazes e tenho me 
destacado ao longo de meus quatro mandatos de De-
putado Federal na luta intransigente pelos interesses 
do Estado do Rio de Janeiro. Neste instante, declaro 
a minha solidariedade a todos que se encontram mo-
bilizados pela liderança da Prefeita Rosinha Garotinho 
em defesa dos royalties do petróleo do Rio de Janeiro.

Gostaria de estar neste momento em Campos, 
como, tenho certeza, também o gostaria meu colega 
de PR, Deputado Federal Anthony Garotinho, mas es-
tamos nesta insigne Casa de leis desempenhando um 
papel importante na articulação da análise do substi-
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tutivo do Senador Vital do Rêgo Filho, aprovado com 
incorreções, inconsistências de dados e informações 
não oficiais, que representa, somente para o Estado 
do Rio de Janeiro, caso seja aprovado pela Câmara 
dos Deputados, uma perda global de 48 bilhões de 
reais entre os anos de 2012 e 2020, tendo como base 
números oficiais da PETROBRAS e da Agência Na-
cional de Petróleo.

Estamos desempenhando um papel importante 
no Congresso Nacional, tentando sensibilizar nossos 
colegas Parlamentares com discussões sob a luz do 
Direito e de dados oficiais, para o fato de que o proje-
to do Senador Vital do Rêgo e outras emendas e pro-
postas em andamento promovem uma quebra sem 
precedentes do pacto federativo e, ao mesmo tempo, 
uma afronta à Constituição Federal, que determina 
que royalties não são benesses, são compensações, 
indenizações devidas apenas e tão somente aos Mu-
nicípios e Estados produtores pelos severos prejuízos 
sofridos, principalmente os relativos aos danos ambien-
tais, bem assim o tensionamento das infraestruturas 
públicas de serviço e os impactos sociais que advêm 
da atuação das empresas de petróleo, seja em ativi-
dades de terra ou offshore.

Não podemos nos calar ante essa grave ame-
aça. E Campos tem ocupado posição de vanguarda 
nessa defesa, destacando-se a atuação contundente 
da Prefeita Rosinha Garotinho, Vice-Presidente da 
Organização dos Municípios Produtores de Petróleo 
– OMPETRO, responsável pelo primeiro mandado de 
segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal 
em 2010 contra a redistribuição inconstitucional dos 
royalties do petróleo.

Hoje estamos todos cientes de nosso papel nesse 
combate, podendo destacar ainda a colaboração efetiva 
de políticos como o Senador capixaba Magno Malta, 
que têm sido um guerreiro, como eu e o Deputado Ga-
rotinho, na unificação dos esforços e das estratégias 
das bancadas federais do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo para evitar que uma verdadeira ilegalidade seja 
sedimentada e consagrada por este Parlamento caso 
o substitutivo do Senador Vital do Rêgo seja aprovado 
da forma como foi apresentado.

Muito obrigado.
O SR. ARTUR BRUNO (PT-CE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a cidade de Fortaleza é a quinta maior metrópole do 
País. Fortaleza tem 2,5 milhões de habitantes, o que 
representa 28% da população do Estado do Ceará. E 
nós temos a capital mais adensada do País: são 7.800 
habitantes por quilômetro quadrado. 

Digo isso porque a Fortaleza vem crescendo tan-
to do ponto de vista populacional – 2% ao ano – como 

do ponto de vista econômico. É uma cidade que tem 
um déficit de moradia de 90 mil imóveis e que nunca 
teve a habitação popular como prioridade entre as 
políticas públicas. 

Faço essa reflexão, Sr. Presidente, colegas De-
putados, porque estamos vendo na gestão da Prefeita 
Luizianne Lins uma mudança radical no que se refere 
à política habitacional. 

Fortaleza, antes da gestão do Partido dos Traba-
lhadores, da Prefeita Luizianne Lins, tinha 104 áreas 
de risco: moradias na beira de rios, na beira de lagoas, 
em dunas móveis, em situação de total insegurança. 
Houve uma redução de 13 áreas de risco em Fortale-
za, caindo esse número para 91.

Nos últimos anos estamos vendo se implementa-
do o maior programa habitacional popular da história da 
capital. Em 7 anos foram construídas 5 mil moradias e 
há mais 8 mil serão construídas até o final do próximo 
ano. Portanto, ao todo, serão 13 mil moradias constru-
ídas na gestão da Prefeita Luizianne Lins.

Na semana passada mais um conjunto habitacio-
nal foi inaugurado na nossa capital, na nossa querida 
cidade de Fortaleza, demonstrando, Sr. Presidente, 
que a Prefeita Luizianne Lins está dando prioridade a 
esse setor tão sensível, sobretudo porque Fortaleza 
é uma cidade que tem 119 bairros, possui uma perife-
ria imensa. E ainda sofre o êxodo rural de milhares de 
pessoas anualmente. Cinquenta mil habitantes chegam 
todo ano à cidade de Fortaleza. E esses habitantes 
estão sendo amparados por essa política habitacional.

Sr. Presidente, tudo isso foi possível graças à par-
ceria da Prefeita Luizianne Lins com o Governador do 
Estado do Ceará, Cid Gomes, e com a Presidente Dilma 
Rousseff. Previa-se construir, com o PAC 1, 1 milhão 
de moradias no Governo Lula. E agora, com o PAC 2, 
a previsão é de construir 2 milhões de moradias. E se 
tem dado prioridade à nossa ensolarada Fortaleza. 

Portanto, quero prestar minha homenagem à 
Presidenta Dilma Rousseff, ao Governador Cid Gomes 
e à Prefeita Luizianne Lins por estarem realizando o 
maior programa habitacional popular da história da 
minha Fortaleza. 

Obrigado.
O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje 
nós vamos iniciar a votação da proposta de prorroga-
ção da DRU —Desvinculação de Receitas da União. 
Representa mais de 60 bilhões que podem ser flexi-
bilizados pelo Executivo Federal. 

Por que é importante nós aprovarmos essa PEC 
até o final de 2014? Porque o mundo está passando 
por uma crise cuja dimensão ainda não temos muito 
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clara. Mas sabemos que ela está sendo avassaladora 
para Estados Unidos e, principalmente, Europa.

Está aí a Grécia com uma dificuldade muito grande 
de pagar seus compromissos. E agora Portugal e Itália. 
O Brasil não é uma ilha. Não estamos numa redoma 
que nos isola do que ocorre no mundo. O Governo 
brasileiro, por intermédio da Presidenta Dilma, está 
fazendo o dever de casa, contendo despesas, inves-
tindo em infraestrutura, em habitação, apostando no 
crescimento econômico, gerando empregos, controlan-
do a inflação. Mas só isso não basta. Precisamos ter 
atenção especial à crise que neste momento assola o 
mundo. O Governo precisa de mecanismos ágeis para, 
caso necessário, fazer ajustes na economia e no or-
çamento. E o Governo tem feito isso, tem desonerado 
setores importantes da produção no Brasil – reduziu o 
IPI dos automóveis, incentivou a indústria de móveis, 
de calçados, de software. Como eu disse, o Governo 
Federal tem feito o dever de casa. A Presidenta Dilma 
tem sido muito capaz, responsável, determinada no 
sentido de fazer com que os efeitos da crise no mun-
do não nos atinjam. 

Por isso, a Câmara dos Deputados, o Senado 
Federal, o Congresso Nacional como um todo tem que 
fazer a sua parte e aprovar a prorrogação da Desvin-
culação de Receitas da União para permitir ao Exe-
cutivo continuar dirigindo o País com muita coerência 
e determinação, mas também com bastante hombri-
dade, para fazer com que os recursos públicos sejam 
usados para continuarmos crescendo, distribuindo 
renda, diminuindo as desigualdades sociais. O Brasil 
é um País que está dando certo. É por isso que hoje, 
na votação da PEC da DRU, nós temos que votar em 
peso. Espero que a Oposição.... 

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra à Deputada Benedita da Silva, que dis-
porá de 3 minutos.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, ontem, não tive oportunidade de estar nesta Casa. 
No entanto, gostaria de fazer o registro da manifestação 
das comunidades quilombolas de todo o País, que se 
reuniram ontem para realizar a sua primeira Marcha 
Nacional em Defesa dos Direitos dos Quilombolas. 
Direitos esses estabelecidos na Constituição brasilei-
ra, no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que vão muito além de titular as terras dos 
remanescentes dos quilombos. No entanto, no Progra-
ma Brasil Quilombola, precisam avançar.

As bandeiras principais dos movimentos foram 
apresentadas. Nós precisamos regulamentar essas 
terras. É um resgate de perda de identidade dessas 

comunidades. Nós sabemos que a relação com a terra 
também é a relação social, econômica e cultural e são 
transmitidas pelos bens materiais e imateriais.

Nós estamos identificados etnicamente. Os qui-
lombolas têm defendido com muita garra os seus di-
reitos, têm revelado a impossibilidade do direito à pro-
priedade conquistada.

Então, não só os descendentes de Zumbi dos 
Palmares, como Maria Conga, entre outros, lutam 
diariamente pelo direito à terra. É de vital importância 
a transversalização dos temas voltados ao contexto 
das comunidades quilombolas em todas as esferas 
do Governo.

Desde 2003, o Governo Federal tem dado mais 
objetividade na busca pela superação dos entraves, 
Deputada Erundina, todavia, ainda não conseguimos 
alcançar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Rio de 
Janeiro está sendo mobilizado. O Governador Sérgio 
Cabral já conta também com o nosso apoio e o da sua 
bancada, dos Presidentes da ALERJ, Paulo Melo, do 
Tribunal de Justiça, Manoel Alberto Rebêlo dos San-
tos, além de nós, Parlamentares, Prefeitos e de presi-
dentes de entidades da sociedade civil, pensionistas. 
Nós contamos também com os clubes de futebol do 
Rio de Janeiro, que estão engajados nessa luta, os 
aposentados, que serão altamente prejudicados caso 
essa redivisão dos royalties entre em vigor.

Portanto, conclamamos todos a estarem no Rio 
de Janeiro na quinta-feira em massa na Cinelândia, 
para ali garantir que os Estados do Rio de Janeiro e 
do Espírito Santo não fiquem prejudicados.

Sr. Presidente, 82 Municípios praticamente fe-
charão suas portas se nós não fizermos uma divisão 
justa e consciente. Nenhuma benesse está sendo feita 
ao Estado do Rio de Janeiro. Os Estados produtores 
de petróleo sofrem impactos ambientais. Essa discus-
são tem de ser feita sem ideologia de perseguição e 
de achar que o Estado do Rio de Janeiro não tem ne-
nhum problema, está deitando no ouro do petróleo, e 
que pura e simplesmente quer uma distribuição injusta.

Queremos que essa distribuição seja para todos 
os brasileiros e brasileiras, mas com a garantia de que 
continue vigorando o que já foi contratado. 

Obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELA ORADORA.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, manifes-
tantes de comunidades quilombolas de todo o País 
reuniram-se ontem para realizar a primeira Marcha 
Nacional em Defesa dos Direitos dos Quilombolas, 
que teve como palco a Esplanada dos Ministérios. O 
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principal objetivo da passeata foi chamar a atenção dos 
parlamentares e da sociedade em geral para a atual 
situação dos descendentes dos quilombolas no País. 
Eles vieram reivindicar do Governo Federal a acele-
ração dos processos de reconhecimento e titulação 
dos seus territórios. 

Uma das principais bandeiras do movimento é 
pelo seu direito a terra, garantido pela Constituição. 
Não existe quilombo vivo se não houver a regulariza-
ção da terra, que é uma espécie de identidade para 
essas comunidades. A partir da terra se constituem as 
relações sociais, econômicas e culturais e são trans-
mitidos bens materiais e imateriais.

Unidos pela força da identidade étnica, quilombo-
las construíram e defendem seus territórios ameaçados 
de invasão. Tal realidade revela a impossibilidade do 
direito à propriedade conquistada pelos seus antepas-
sados por meio do trabalho e da luta. Descendentes de 
Zumbi dos Palmares, Maria Conga, entre outros, lutam 
diariamente pelo direito a terra. Eles escreveram uma 
história de resistência que garantiu a continuidade de 
centenas de quilombos e o fortalecimento desta bata-
lha pelos seus direitos humanos. 

É de vital importância a transversalização de te-
mas voltados ao contexto das comunidades quilombo-
las em todas as esferas do Governo. 

As garantias presentes na Constituição Federal e 
demais instrumentos legais visam dar maior equidade 
no acesso à terra no País. O direito aos territórios das 
comunidades quilombolas, dos povos indígenas e das 
demais comunidades tradicionais deve ser respeitado 
e implementado.

Desde 2003, o Governo Federal busca dar maior 
objetividade na busca pela superação dos entraves 
para a promoção da melhoria da qualidade de vida 
das comunidades, através da efetivação das políticas 
públicas, como o Programa Brasil Quilombola. 

Coordenado pela SEPPIR, o programa busca 
garantir o direito à terra, à documentação básica, ali-
mentação, saúde, esporte, lazer, moradia adequada, 
serviços de infraestrutura, previdência social, educação 
e cultura, baseado na realidade e nas demandas das 
comunidades. E é desta forma que as comunidades 
quilombolas vão conquistar a sustentabilidade ambien-
tal, social, cultural, econômica e política. 

Não devemos esquecer de outra discussão im-
portante, a que se refere à promoção e proteção da 
cultura quilombola, suas referências e ciclos festivos. 
Precisamos respeitar todo esse rico acervo e traçar 
novas estratégias para a preservação do patrimônio 
das mais de 1.700 comunidades remanescentes. 

Ao oferecer a esses descendentes dos quilombos 
condições dignas de cidadania, ajudamos a construir 

uma sociedade mais livre e justa, com direitos iguais 
para todos os seus representantes. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O Rio de 
Janeiro se mobiliza em sua defesa e na busca pelo 
diálogo. A manifestação Contra a Injustiça – Em Defe-
sa do Rio será um o ato público em protesto contra a 
nova distribuição dos royalties de campos já licitados. 
A mobilização de milhares de pessoas nas ruas do 
Centro da cidade no dia 10 de novembro, quinta-feira, 
será um chamado pelo bom senso e por justiça. 

Até quinta-feira, grandes faixas vão chamar a 
atenção das pessoas em mais de 20 pontos do Rio e 
de Niterói. O Rio está sendo mobilizado. O Governador 
Sérgio Cabral conta também com o apoio, nessa ação, 
dos Presidentes da ALERJ, Paulo Melo, e do Tribunal 
de Justiça, Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, além 
de Parlamentares, Prefeitos e de presidentes de enti-
dades da sociedade civil.

Os clubes de futebol do Rio também estão en-
gajados, assim como pensionistas e aposentados do 
Estado do Rio, que serão muito prejudicados caso a 
redivisão dos royalties entre em vigor. Será uma mobi-
lização de paz e esperança por uma solução de con-
ciliação e justiça.

Sr. Presidente, reproduzo aqui o manifesto do 
movimento:

“Um dos pilares da democracia é o res-
peito à Justiça. É ela quem promove a convi-
vência pacífica entre os cidadãos, assegura 
direitos e deveres e mantém o equilíbrio entre 
as instâncias de poder. Sem a Justiça, tudo isso 
desaparece. O debate a respeito dos royal-
ties pela exploração de petróleo, um direito 
assegurado pela Constituição brasileira aos 
estados produtores, não é uma mera disputa 
econômica entre entes da federação.

É uma batalha por Justiça. Quem viveu 
décadas sob o jugo do arbítrio sabe que essa 
é a mais digna das lutas.

É por esta razão que o Rio de Janeiro 
está nas ruas. Quando um direito assegura-
do pela Justiça é violado, não são apenas os 
fluminenses que se encontram ameaçados. 
Amanhã, outros estados poderão se ver na 
mesma situação.

O direito aos royalties nunca foi um ato 
de generosidade para com os estados produ-
tores. Significa um reconhecimento, pela Jus-
tiça, dos impactos – econômicos, ambientais 
e sociais – que a exploração petrolífera pode 
representar. Mas agora, por conta de uma 
mistura de cobiça e ambição política, tudo 
isso é desprezado. Sem levar em conta não 



60390 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

só a violação aos direitos adquiridos, mas as 
consequências práticas da atitude extrema de 
privar os estados produtores destes recursos.

No caso do Rio de Janeiro, isso signi-
ficará, apenas no ano que vem, a saída de 
quase 3,2 bilhões de reais da economia flumi-
nense. Dinheiro que representa o pagamento 
de aposentados e pensionistas, investimentos 
em projetos sociais e obras de infraestrutura 
e saneamento, a manutenção de gastos em 
áreas essenciais como saúde, educação e 
segurança pública.

Em todos os momentos, quando a Justiça 
no Brasil esteve sob ameaça, o Rio de Janeiro 
se fez presente. Foi às ruas clamar pela volta 
das garantias democráticas, pelo direito ao 
voto, por um país livre. Assim foi no passado. 
Assim será, sempre.”

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra por 1 minuto ao Deputado Wilson Filho.
O SR. WILSON FILHO (PMDB-PB. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
uma vez coloco nossa proposta à disposição da Câma-
ra como um tema social importantíssimo para a Copa 
do Mundo de 2014, no Brasil.

A proposta foi apresentada hoje na Comissão 
da Lei Geral da Copa, Sr. Presidente. Além do Pre-
sidente da CBF, Ricardo Teixeira, estava presente o 
Secretário-Geral da FIFA, Jérôme Valcke. Trata-se de 
uma proposta que, graças a Deus, engloba, envolve 
e consegue abraçar todas as propostas sociais de 
que o Brasil precisa hoje. Por um mundo sem armas 
e sem drogas, esta é a minha proposta de slogan para 
a Copa do Mundo.

Graças a Deus, em um primeiro momento, o Pre-
sidente do Corinthians, de São Paulo, Andrés Sanchez, 
já colocou o time à disposição para começar a fazer a 
campanha Diga Não às Drogas. Acorda, Brasil! Acor-
dem todos os brasileiros para esse tema e para essa 
guerra que estamos vivendo hoje, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados! É realmente uma guerra em que 
precisamos contra-atacar, em vez de só levar pancada.

Por isso essa proposta de tema social para a Copa 
do Mundo de 2014, fazendo com que a campanha em 
favor do desarmamento e do combate às drogas não 
apenas ganhe uma força muito grande com esse gran-
dioso evento, mas também que passe uma mensagem 
a todos os brasileiros e brasileiras que nos escutam e 
a todo o mundo que o Brasil engloba e incorpora ainda 
mais o tema do combate às drogas.

Se Deus quiser, por um mundo sem armas e 
sem drogas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com 

a palavra o Deputado Zé Geraldo.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, todos aqueles que me ouvem neste momento, 
hoje, a nossa bancada federal dialogou com o Minis-
tro do MDA e com o Presidente nacional do INCRA. 
Naturalmente, o assunto foi os desafios da reforma 
agrária no Brasil.

Estou com o entendimento muito consolidado de 
que a Presidenta Dilma precisa incluir a reforma agrária 
no PAC. Nós estamos percebendo que todas as obras 
que estão no PAC estão em andamento, numa veloci-
dade nunca vista no Brasil.

Recentemente, em Manaus, foi inaugurada uma 
ponte que custou mais de 1 bilhão de reais. No Estado 
do Pará, as Eclusas de Tucuruí custaram mais de 1 
bilhão de reais. O asfaltamento da BR-163 deve che-
gar a uns 2 bilhões, o da Rodovia Transamazônica, 
também. A Hidroelétrica de Belo Monte deve chegar 
a quase 30 bilhões depois de construída.

Estamos patinando, nos últimos 20 anos, na con-
solidação dos assentamentos de reforma agrária no 
Brasil. O Estado do Pará tem três superintendências. 
Nenhum Estado no Brasil tem mais desafios no que 
diz respeito à infraestrutura no campo do que o Esta-
do do Pará. E nós, em 10 anos, não recebemos 500 
milhões para a infraestrutura.

Se dependermos dos orçamentos, vamos pas-
sar mais 10 ou 15 anos sem chegar a uma solução, 
porque infraestrutura custa caro. Infraestrutura precisa 
ser bem feita no Brasil, não só na Amazônia, como em 
qualquer lugar. Se não for bem feita, em pouco tempo 
estraga. Ademais, não é possível produzir boas obras 
com pouco dinheiro, principalmente na Amazônia.

Portanto, tenho certeza de que, se a Presidente 
Dilma criar um PAC Rural para fazer estradas, esco-
las, postos de saúde e poços artesianos nos assen-
tamentos, rapidamente resolveremos essa situação. 
Do contrário, continuaremos vendo o que está aconte-
cendo. Eu conheço assentamento de reforma agrária 
na Amazônia há 30 anos em que ainda há questões 
relativas à infraestrutura a resolver.

Estou certo de que a nossa bancada federal do 
Partido dos Trabalhadores e o núcleo agrário vão ajudar 
na elaboração de uma proposta no MDA e no INCRA. 

Tenho certeza de que a Presidente Dilma acatará 
a proposta de criar um PAC Rural para não vivermos 
reféns das emendas. Como o próprio nome diz, emen-
da não resolve a situação. O que resolve a situação 
é um PAC como o que há para os aeroportos, portos, 
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hidrovias, ferrovias e rodovias, para programas como 
Minha Casa, Minha Vida.

As coisas estão andando porque nós não fica-
mos reféns de orçamentos de bancada ou de emendas 
individuais. Nós temos um orçamento que garante a 
realização de obras que dependem de muito dinheiro 
neste Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Júnior Coimbra. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos.

O SR. JÚNIOR COIMBRA (PMDB-TO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, quero enaltecer a 
atuação da Escola Presidente Costa e Silva, da cidade 
de Gurupi, no meu Estado do Tocantins, que foi pre-
miada ontem com o Projeto Escola Referência Brasil, 
Prêmio Gestão Escolar, do MEC. 

A disputa aconteceu ontem em Recife, e a Escola 
Presidente Costa e Silva, de Gurupi, ficou em primei-
ro lugar em todo o País, ganhando o Prêmio Gestão 
Escolar – ano 2010.

A premiação foi destaque ontem no Jornal Na-
cional, da Rede Globo de Televisão. Ficamos muito 
felizes em saber que o nosso Estado do Tocantins é 
referência para o Brasil no quesito educação.

Gostaria de parabenizar a Profa. Adriana Aguiar, 
gestora da escola campeã, pelo brilhante trabalho que 
vem realizando na instituição, em Gurupi, no Tocantins. 

Esse prêmio é resultado da escolha de 100 edu-
cadores de todo o Brasil. Mais de 2 mil escolas se 
cadastraram, e a Escola Presidente Costa e Silva, de 
Gurupi, foi a contemplada. 

Portanto, parabenizo Gurupi, o Estado do Tocan-
tins e a Profa. Adriana Aguiar, Diretora campeã do Bra-
sil, a número um no Prêmio Gestão Escolar.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, colegas Parla-
mentares, senhores telespectadores, na última quinta-
-feira, dia 3, tive a satisfação de participar de evento 
em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de iniciativa da 
Associação dos Juristas do Estado, em parceria com a 
Associação Brasileira de Empresas e Empreendedores 
de Comunicação – ALTERCOM e o Coletivo Brasil de 
Comunicação Social – INTERVOZES.

Na ocasião, Sr. Presidente, com a presença de 
vários magistrados, acadêmicos, estudantes, lideran-
ças políticas, trabalhadores e trabalhadoras, o tema 
relativo ao marco regulatório das comunicações esteve 
em debate, com muita qualidade, despertando grande 
interesse nos participantes. 

Houve importante repercussão nas mídias re-
gional e local, chegando à mídia alternativa, porque o 
tema referente à regulamentação das comunicações 

e à democratização dos meios de comunicação está 
tomando conta da agenda da sociedade e precisa 
tornar-se prioridade na agenda do Governo.

Está tardando muito a apresentação, por parte 
do Ministério das Comunicações, de uma proposta do 
novo marco regulatório, para suprir o vazio jurídico e o 
enorme fosso que existe entre a atual regulamentação 
dos meios de comunicação e as exigências das novas 
tecnologias que têm revolucionado o setor e colocado 
o Brasil em grandes dificuldades, até mesmo em rela-
ção ao seu desenvolvimento. 

Uma mídia moderna, atualizada e participativa, 
por meio da qual o serviço público de comunicação es-
teja, de fato, voltado aos interesses públicos, depende 
da atualização do nosso marco legal, que fará 50 anos 
em 2012, mas, lamentavelmente, não temos tido agili-
dade ou prontidão. Esta Casa precisa fazer a sua parte. 

Nesse sentido, a Frente Parlamentar pela Liber-
dade de Expressão e o Direito à Comunicação, que 
conta com a participação de dezenas de Parlamentares 
e de mais de 100 entidades nacionais, tem realmente 
cumprido papel muito importante neste debate. Mas 
precisamos avançar mais. Toda legislação que vier a 
substituir a que está obsoleta passará por esta Casa. 

Portanto, temos que nos preparar para dar con-
ta e, quando chegar a esta Casa a proposta do Poder 
Executivo, estar à altura de dar a resposta tão espe-
rada e necessária à sociedade brasileira.

Muito obrigada.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
volto à tribuna nesta tarde para, mais uma vez, desta-
car o que ocorre com a juventude brasileira.

Trata-se, agora, de pesquisa feita pela Confede-
ração Nacional de Municípios em 4.400 Municípios 
brasileiros que revela o que já suspeitávamos: mais de 
90% das cidades brasileiras convivem com o tráfico e 
o consumo de crack, droga letal que afasta nossa ju-
ventude de um futuro saudável.

Tramita em fase adiantada nas Comissões desta 
Casa projeto de minha autoria que destina 2% da ren-
da líquida das loterias da Caixa Econômica Federal ao 
Fundo Nacional Antidrogas.

Sr. Presidente, ontem, o Jornal Nacional, da Rede 
Globo, divulgou quanto tem sido gasto com a preven-
ção e o tratamento desta verdadeira epidemia que é 
o crack na juventude brasileira.

Nós nos colocamos à disposição da Confederação 
Nacional dos Municípios, presidida por Paulo Ziulkoski, 
para fazer uma grande cruzada nos Municípios brasi-
leiros. Mas, para isso, é preciso que haja uma política 
nacional, e o nosso projeto vai na direção de buscar 
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os recursos necessários para que nos aparelhemos 
para salvar vidas.

A luta contra o crack é a luta pela vida.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma pes-
quisa da Confederação Nacional de Municípios, feita 
em 4.400 Municípios brasileiros, revela o que já sus-
peitávamos: mais de 90% das cidades brasileiras con-
vivem com o tráfico e o consumo de crack, essa droga 
letal que afasta nossa juventude de um futuro saudável.

A pesquisa mostra que o crack se alastrou por 
todas as camadas da sociedade e todas as classes 
sociais. 

De acordo com a CNM, presidida por Paulo 
Ziulkoski, faltam profissionais capacitados e verbas 
para a manutenção das equipes e dos centros de 
atenção que deveriam estar disponíveis para socor-
rer os usuários.

Os principais problemas apontados no levanta-
mento são a fragilidade da rede de atenção básica aos 
usuários, a falta de leitos para a internação, a falta de 
remédios e de profissionais especializados na área da 
dependência química. 

Sabemos que o custo da internação de um depen-
dente de drogas é inacessível para a imensa maioria 
das famílias brasileiras, e que o combate ao tráfico é 
ineficaz, permitindo a circulação das drogas em gran-
des e pequenas comunidades.

Tramita em fase adiantada nas Comissões des-
ta Casa projeto de minha autoria que destina 2% da 
renda líquida das loterias da Caixa Econômica Federal 
para o Fundo Nacional Antidrogas. 

Meu objetivo é incentivar a prevenção ao uso de 
drogas numa ponta, e na outra ponta facilitar o trata-
mento de quem, infelizmente, foi vencido pela depen-
dência química.

Quero colocar-me à disposição da Confederação 
Nacional dos Municípios nesta luta cotidiana contra o 
avanço das drogas. 

Uma luta que a sociedade brasileira, infelizmen-
te, vem perdendo, devido, principalmente, ao avanço 
incontrolável do crack, uma droga barata e de fácil 
acesso. Ainda podemos vencer essa guerra. É preciso 
acreditar e persistir!

Muito obrigado.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Sem re-

visão do orador) – Sr. Presidente, colegas Parlamen-
tares, eu gostaria de saudar e cumprimentar o Diretor 
e fundador do site Congresso em Foco, Sílvio Costa, 
e o Editor-Executivo, Rudolfo Lago, e, em nome dos 
dois, toda a sua equipe.

Ontem, vários colegas da Casa e do Senado 
Federal foram homenageados pelo trabalho que rea-
lizam. Nós nos enquadramos na categoria defesa do 
municipalismo.

Portanto, quero agradecer ao site Congresso em 
Foco por termos sido homenageados na noite de on-
tem. Da mesma forma, aos jornalistas que indicaram 
os nomes dos Parlamentares envolvidos. Agradece-
mos, igualmente, ao grande número de jornalistas que 
participaram do processo e aos internautas, que nos 
deram muitos votos pela Internet. 

Queremos agradecer também àqueles que co-
laboraram e votaram em nosso nome, em especial à 
nossa equipe de trabalho, ao nosso gabinete, porque 
nós não fizemos nada sozinhos. Então, nós tivemos 
essa participação. 

Em nome de Cláudio Santa Catarina, nosso che-
fe de gabinete, cumprimento também todos os meus 
parceiros, do nosso gabinete que, de uma forma ou de 
outra, colaboraram e colaboram para que possamos 
ter esse trabalho.

O nosso agradecimento a todos, em especial ao 
site Congresso em Foco, que está pontuando Parlamen-
tares que positivamente se destacam nas diferentes 
áreas no Congresso Nacional. Não são apenas os as-
pectos negativos que são apontados todos os dias, mas 
também os aspectos positivos desses Parlamentares.

Por isso essa minha referência ao site Congresso 
em Foco e também a todos os nossos colaboradores 
e internautas que acreditaram em nosso nome. Essa 
é a nossa menção.

Aproveito, Sr. Presidente, para registrar que espe-
ramos o pronto restabelecimento do Ministro Mendes 
Ribeiro e que logo ele possa estar de novo frente ao 
Ministério da Agricultura. Enquanto isso, José Carlos 
Vaz, Secretário Executivo, está tocando o Ministério.

Nós temos uma demanda, junto com Caio Rocha, 
novo Secretário de Política Agrícola, de uma agenda 
positiva de estruturação da cadeia do arroz, não só no 
Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina 
e em outros Estados produtores. Estamos trabalhan-
do nesse tema e esperamos ter já uma definição de 
ajustamento desse setor extremamente importante 
que produz hoje todo o arroz que o Brasil consome.

Portanto, é extremamente importante essa ques-
tão estrutural que estamos trabalhando. Quero fazer 
referência a Mendes Ribeiro e também ao Secretário 
Executivo do Ministério.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PR-BA. Sem revi-

são do orador.) – Ilustre Presidente Eduardo da Fonte, 
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar que Salvador 
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foi palco de dois grandes eventos desportivos no final 
de semana próximo passado.

Lá aconteceu o XXI Congresso Brasileiro de Clu-
bes, que congrega quase 14 mil clubes sociais, para 
discutir os problemas da entidade, com a presença 
do Presidente da Confederação Brasileira de Clubes, 
Arialdo Boscolo; do Presidente do CONFAO, conselho 
dos clubes que formam atletas olímpicos e paraolím-
picos, Sérgio Zech; e do Sr. Antônio Moreno, também 
do CONFAO, ex-Presidente do Pinheiros. Foi um con-
gresso bastante concorrido.

Quero agradecer não só à diretoria da Confede-
ração Brasileira de Clubes como também à do con-
gresso, que me prestou homenagem pelo trabalho 
que temos realizado na Câmara dos Deputados para 
a modernização do esporte.

Salvador também recebeu o Seminário de Direito 
Desportivo, patrocinado pela seccional da Bahia, pre-
sidida por Milton Jordão, tendo a Federação Baiana 
de Futebol como anfitriã, através do seu Presidente, 
Ednaldo Rodrigues, com a participação de todas as 
federações do Nordeste e da Federação de Futebol 
do Rio de Janeiro, através do Sr. Rubens Lopes, que 
realiza um grande trabalho em âmbito nacional de di-
vulgação da nova Lei Pelé, instrumento legislativo que 
tem modernizado o esporte brasileiro e do qual tive 
a honra de ser o Relator na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, quero ressaltar que estiveram pre-
sentes ao evento o Prof. Álvaro Melo, grande jurista na 
área do esporte brasileiro e também o Presidente do 
Instituto Brasileiro de Direito Desportivo.

Quero também registrar a reunião de hoje da Co-
missão Especial da Lei Geral da Copa, com a presença 
do Secretário-Geral da FIFA, Sr. Jérôme Valcke e do 
Presidente da CBF, Sr. Ricardo Teixeira. Na ocasião, 
pudemos ter a certeza de que a meia entrada estará 
assegurada na Copa de 2014, tanto para o idoso quan-
to para o estudante, como também o ingresso avulso 
para que as pessoas de menor poder aquisitivo pos-
sam ter oportunidade de assistir aos jogos da Copa. 

Isso ficou muito bem evidenciado na audiência 
pública, em que se pronunciaram o Secretário-Geral 
da FIFA e o Presidente da CBF. É um dado importante 
para que possamos avançar na discussão dos debates 
da apreciação da Lei Geral da Copa.

Esses são os principais pontos que têm sido alvo 
de discussões acaloradas não só na Câmara como 
também na imprensa nacional.

Sr. Presidente, eram esses os registros que queria 
fazer na tarde de hoje. Agradeço a V.Exa. a tolerância 
para que eu pudesse fazê-los.

O SR. ROGÉRIO MARINHO (PSDB-RN. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero saudar os 

Deputados e Deputadas aqui presentes, bem como 
aqueles que estão nas galerias da Casa.

Hoje, nós vamos iniciar a discussão, Sr. Presi-
dente, de um projeto de lei extremamente importante 
e que o Governo tem demonstrado muita vontade em 
ver “aprovado” – entre aspas. É a renovação da DRU 
– Desvinculação de Receitas da União.

Estamos escutando discursos desde o início desta 
sessão extraordinária. Na verdade, aqueles que têm 
vindo ao microfone talvez estejam precisando conver-
sar com a área econômica e orçamentária do Gover-
no Federal, que está em completo desacordo com a 
realidade macroeconômica do País.

O que estamos escutando, Sr. Presidente, é que, 
em função da crise econômica mundial, com a volta 
da Presidente Dilma da reunião do G-20, o País se 
encontra efetivamente imerso numa perspectiva de 
crise que poderá aprofundar-se caso a DRU não seja 
renovada por mais 4 anos.

Ora, Sr. Presidente, menos a verdade. Isso não 
tem nada a ver com a questão macroeconômica. DRU 
não é instrumento de política macroeconômica, DRU é 
instrumento de execução orçamentária, Sr. Presidente. 
E mais, o Governo, através de seus representantes, 
vem a este microfone ou aos microfones de debate 
dizer que a DRU é necessária para preservar o País 
de efeitos cíclicos da crise econômica e eventualmen-
te blindá-lo de problemas macroeconômicos. Melhor 
faria o Governo se não gastasse de forma perdulária 
os recursos desta Nação.

Nos últimos 9 anos, Sr. Presidente, e não sou eu 
quem está dizendo isso, é a execução orçamentária, 
o Governo gastou, em média, o dobro do crescimento 
do PIB em custeio, e este ano o Governo coloca no 
Orçamento 15% a mais do que o ano anterior.

O Governo tem um discurso da austeridade eco-
nômica, um discurso da disciplina fiscal completa-
mente diferente da sua prática. Este é um governo 
perdulário, este é um governo que não se incomoda 
com planejamento, este é um governo que não se or-
ganiza, este é um governo que não tem a prática da 
gestão pública, este é um governo que aparelha, que 
trabalha com Estado patrimonialista, clientelista, que 
penaliza a população brasileira com carga tributária 
completamente irreal.

Nós somos um país, Sr. Presidente, do adiamento 
das reformas estruturantes importantes. A DRU nada 
mais é do que uma situação que perdura há mais de 
uma dezena de anos e que deveria ser resolvida numa 
reforma tributária. Não falta vontade política para fazer 
propaganda, mas falta, sim, vontade política para fazer 
a reforma tributária, que resolveria a questão da DRU.
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Nós temos um deficit da Previdência orçado, se-
gundo o Governo, de mais de 45 bilhões de reais. Ora, 
o Governo disse que vai conseguir da Seguridade, 
nas contribuições sociais, pouco mais de 60 bilhões. 
Então, como o País vai quebrar ou vamos ter proble-
mas de estabilidade econômica se temos no próprio 
Orçamento instrumentos para resolver o problema de 
execução orçamentária? Na verdade, o que falta ao 
Governo é planejamento, é foco, é austeridade econô-
mica, é vontade política para resolver a crise. 

Este Governo vive, infelizmente, de soluços e fac-
toides, e quem padece, quem sofre é o povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, quero usar esta tribuna 
hoje para me reportar à Copa do Mundo de 2014.

Sr. Presidente, tenho certeza absoluta de que a 
preocupação não é só minha. Vários colegas Parlamen-
tares desta Casa estão preocupados com as obras nos 
seus Estados, com as condições que verdadeiramente 
as cidades-sede da Copa do Mundo terão para receber 
milhares e milhares de turistas.

No meu Estado, Sr. Presidente, estamos cons-
truindo a arena, que, graças a Deus, está bastante 
adiantada e estará pronta muito em breve, livre de qual-
quer problema ou sufoco em relação aos jogos da Copa 
do Mundo que serão sediados na cidade de Manaus.

Mas, Sr. Presidente, a mobilidade urbana é um 
problema seriíssimo na cidade de Manaus, apesar de 
todos os esforços do Governador Omar Aziz, que está 
sendo um grande Governador. 

Quero fazer um apelo ao Governo Federal em 
relação à agilidade, à celeridade na liberação de re-
cursos para resolver o problema de mobilidade urbana 
na cidade de Manaus.

Também tem que haver preparação dos nossos 
irmãos amazonenses, caboclos, ribeirinhos, porque 
a Copa do Mundo é uma grande oportunidade que o 
Amazonas terá para mostrar a floresta amazônica, tão 
propagada pelo mundo, para que todos realmente co-
nheçam de perto as nossas belezas naturais, a nossa 
fauna, a nossa flora.

Sr. Presidente, que sejam dados cursos gratuitos 
para essas pessoas, a fim de qualificar o povo, gerar 
emprego, tirar do marasmo aqueles jovens que preci-
sam trabalhar e não têm qualificação. A Copa do Mun-
do é a grande oportunidade para que isso aconteça.

O apelo que faço à Presidente Dilma é que real-
mente olhe com bons olhos para o Estado do Amazo-
nas, para a cidade de Manaus.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – En-

contra-se presente a Sra. Romanna Giulia Ceccon 

Leandro Remor, representante do Estado de Santa 
Catarina, eleita pela Coligação PMDB/PSL/PSC/PPS/
DEM/PTC/PRP/PSDB, que tomará posse em virtude 
do afastamento do titular.

Convido S.Exa. a prestar o compromisso regi-
mental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa a Sra. Romanna Giulia Cec-
con Leandro Remor e presta o seguinte compromisso):

“PROMETO MANTER, DEFENDER E 
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR 
AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO 
POVO BRASILEIRO E SUSTENTAR A UNIÃO, 
A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO 
BRASIL”.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – De-
claro empossada a Sra. Romanna Giulia Ceccon Le-
andro Remor. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Dando 
continuidade aos trabalhos, convido o Deputado Sibá 
Machado e concedo-lhe o tempo de 3 minutos.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, dadas as turbulências que 
ocorrem na economia dos países da Europa, ocorreram 
na economia do Japão e assolam fortemente a econo-
mia dos Estados Unidos, muitas das teses da chamada 
teoria neoclássica da economia têm caído por terra.

Uma delas me chama a atenção: é a chamada 
independência do Banco Central. O Banco Central, 
como tantas outras instituições, é um órgão de Estado. 
Perfeito. Mas são os órgãos de Estado submetidos a 
uma regra de governo eleito pelo que é mais sobera-
no numa nação: o povo. E o Banco Central, como um 
desses instrumentos de Estado submetidos a uma 
regra de governo, não pode, no nosso entendimento, 
ser independente. E faço até uma pergunta: indepen-
dente de que ou de quem? O Banco Central não pode 
seguir apenas, a título de independência, as regras do 
chamado mercado financeiro, considerar que a mão 
invisível do mercado é suficiente para dirimir todo e 
qualquer conflito.

Numa situação como essa, apesar daqueles que 
tanto pregaram o Estado mínimo, o que vemos agora 
na Europa, nos Estados Unidos e em muitos outros 
lugares é dinheiro público, dinheiro do povo sendo dis-
tribuído aos bancos para evitar falências. 

No caso do Brasil, o Banco Central segue uma 
orientação de governo. Como bem disse o ex-Ministro 
Bresser Pereira, o Banco Central não pode ser livre, 
ele está vinculado, sim, a uma orientação de governo, 
segue um receituário econômico pregado pela pessoa 
que está na Presidência da República. No caso do 
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Brasil, por dois mandatos, no período do Presidente 
Lula e agora, no período da Presidenta Dilma Rousseff. 

Assim sendo, Sr. Presidente, o Banco Central 
segue uma regra, na qual o receituário estabelecido 
pela Presidenta Dilma Rousseff é caminhar para uma 
redução de taxa de juros.

Vimos agora que a Fundação Getulio Vargas, por 
meio do economista Salomão Quadros, pregou que as 
commodities, a base da exportação do agronegócio 
brasileiro, ao encontrar dificuldades de mercado na 
Europa e nos Estados Unidos, tendem à redução de 
preço. E na redução desses preços há uma redução 
também em cima da cesta básica, porque dois dos 
principais produtos analisados são a soja e o milho, 
com subprodutos estabelecidos na mesa do brasilei-
ro. Com isso, reduzindo-se o preço da cesta básica, 
teremos também, inevitavelmente, uma redução da 
inflação para o próximo período. 

Sr. Presidente, mais uma vez, quero chamar a 
atenção do Brasil, porque esse é um discurso que não 
se sustenta, um discurso ultrapassado. São os mesmos 
receituários de três grandes crises da economia mun-
dial: a crise de 1929, a crise do petróleo, nos anos 70, 
e, por que não dizer, a dos anos 80, quando o chamado 
neoliberalismo pregado por Ronald Reagan e Marga-
reth Thatcher dizia que, por conta do fim do período 
soviético, da União Soviética, e do fim da Guerra Fria, 
o mundo inevitavelmente caminharia eminentemente 
pelas regras do capital financeiro.

Essas regras não se sustentam mais. O que se 
leva em consideração é um mercado interno robusto 
com forte distribuição de renda, investimento muito 
forte na economia, no povo, no trabalhador.

Mais uma vez, quero parabenizar a Presidenta 
Dilma Rousseff pelo trabalho feito.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PV-SP. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, quero desejar boa 
sorte ao Deputado Gean Loureiro, que vai assumir 
uma Secretaria em Florianópolis. O Deputado foi um 
grande companheiro na defesa do consumidor e nos 
ajudou muito na Frente Parlamentar em Defesa dos 
Animais. Desejo que, em Florianópolis, também não 
se esqueça dessa causa.

Boa sorte, Deputado Gean Loureiro!
O SR. RONALDO BENEDET (PMDB-SC. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, obrigado a V.Exa. 
Saúdo o Deputado Gean Loureiro, grande Par-

lamentar do nosso partido – o PMDB – que deixa a 
Câmara dos Deputados hoje. S.Exa. fez um grande 
trabalho, é orgulho para nós, nosso candidato a Pre-
feito da Capital. 

Damos as boas-vindas à nossa Deputada Fede-
ral Romanna Remor, da minha cidade, Criciúma. Jun-
tos, faremos um grande trabalho em defesa de Santa 
Catarina, da nossa região sul e em especial da nossa 
cidade de Criciúma. 

Seja bem-vinda, Deputada Romanna Remor, à 
bancada do PMDB, para fazer fileiras e defender os 
interesses do nosso Estado e da nossa cidade de 
Criciúma. 

Registro a presença do Vice-Governador de San-
ta Catarina, Eduardo Moreira, também ex-Deputado 
desta Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Fernando Francischini.
O SR. FERNANDO FRANCISCHINI (PSDB-PR. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Fe-
deral Eduardo da Fonte; nobres colegas Parlamentares; 
senhores; quero, hoje, novamente, trazer nossa posi-
ção de luto. O afrouxamento ético e moral da política 
brasileira traz mais um Ministro à baila por casos de 
irregularidades e corrupção em nosso País. É o sexto 
Ministro, em 10 meses de Governo; é um recorde tris-
te para nosso País. 

Trago um requerimento de convocação para a 
Comissão de Fiscalização e Controle ao Ministro Lupi, 
do Trabalho e Emprego, no sentido de vir, novamente, 
nos mesmos moldes de operação do Ministério do Es-
porte e do Ministério do Turismo, apresentar à popu-
lação brasileira, à Câmara dos Deputados, o que está 
acontecendo. Essa relação das ONGs com o Gover-
no precisa ser posta a limpo; se não, a cada semana, 
haverá um caso novo de irregularidade, de corrupção. 
Até aonde iremos? 

Eu comecei, Presidente, a recolher assinaturas 
para uma Comissão Parlamentar de Inquérito, uma 
CPI do Segundo Tempo, programa que deveria retirar 
crianças e adolescentes, através do esporte, das ruas, 
no contraturno escolar. Aonde a gente vai chegar neste 
País? Dinheiro para retirar criança das ruas, dinheiro 
para evitar que criança vá para as drogas, para a vio-
lência, está parando no bolso de político inescrupuloso, 
de ONGs piratas que estão prejudicando as ONGs do 
bem que trabalham no nosso País. 

Essa CPI, com certeza, não é partidária, não é 
da Oposição; é uma CPI com uma causa de Estado.

Nós temos que passar a limpo esse programa Se-
gundo Tempo. Não é possível todos os dias envolverem 
o Governo, o Distrito Federal, as ONGs... Até aonde 
vai o Governador Agnelo Queiroz? Hoje, um caso de 
depósito em dinheiro na sua conta de uma empresa 
que no mesmo dia teve a liberação do seu alvará pela 
ANVISA, quando ele era diretor do órgão. 
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Três ONGs são investigadas: uma delas é presi-
dida pela Administradora do Riacho Fundo II, do Gov-
erno do Distrito Federal; a outra pelo irmão do Secre-
tário de Governo do GDF; e a terceira pelo Sr. João 
Dias, a quem o Governador não conhecia; passou a 
conhecê-lo e a chamá-lo de “meu mestre”. E a gente 
ainda tem que assistir a essas coisas pela televisão!

Acho que está ficando tarde para nós, Deputados, 
tomarmos uma posição verdadeira de fiscalização. Nós 
seremos cobrados pela população, pelos eleitores.

Espero que a grande maioria desses Deputa-
dos que aqui estão assinem essa CPI, que não será 
do Segundo Tempo nem da corrupção, mas, sim, da 
moralidade no nosso País, pela volta da ética, dos 
princípios e dos valores.

Até quando os jovens – as crianças e os adoles-
centes – vão olhar para nós, Deputados, Senadores, 
Ministros, Governadores, Presidentes da República, 
e verem um mau exemplo? Na minha época, quando 
Delegado da Polícia Federal, eu via o mau exemplo do 
narcotráfico, o menino crescia vendo traficante. Hoje 
ele cresce vendo o mau exemplo do político e quer 
ser Vereador ou Deputado para poder ter o mesmo 
poderio financeiro deles. Eu não quero isso e tenho 
certeza de que a maioria dos Deputados que aqui es-
tão também não.

Sr. Presidente, V.Exa., como Corregedor desta 
Casa, tem a nossa confiança. Espero poder contar 
também com a confiança dos nobres colegas, para 
assinarem esse pedido de instalação de Comissão 
Parlamentar de Inquérito, porque será bom para o 
Governo. A Presidente Dilma, com certeza, terá uma 
nova faxina pela frente, nos próximos dias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
V.Exa. não me chame de criador de caso! Há 261 De-
putados presentes; são 16h05min. Existe matéria na 
pauta da Ordem do Dia.

Faço um apelo a V.Exa. para que se cumpra o 
Regimento Interno desta Casa e que comecemos a vo-
tar, haja vista que levaremos a madrugada inteira para 
discutir assuntos de interesse desta Casa e do Brasil.

Aproveito a oportunidade para registrar a presen-
ça do nosso querido Prefeito do Município de Palmitos, 
assim como seu chefe de gabinete.

Então, faço um apelo a V.Exa. para que chame 
a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Fica 
registrado o seu apelo.

Informo ao nobre Deputado que o Presidente 
Marco Maia já está vindo para dar início às votações.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Júlio Cesar.

O SR. JÚLIO CESAR (PSD-PI. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
fazer um registro do que aconteceu ontem numa sole-
nidade promovida pelo Congresso em Foco.

Esse site, um dos mais respeitados do Brasil, que 
dá notícia para todos os órgãos noticiosos do País, 
promoveu ontem uma festa para coroar aqueles que 
se destacaram no Congresso Nacional, na Câmara e 
no Senado, nas diversas atividades.

E eu tive o prazer, Sr. Presidente, de ser um dos 
três Deputados escolhidos que defendem permanen-
temente os Municípios do Brasil. Fico honrado com 
essa honraria que recebi ontem, porque exerço minha 
atividade por convicção, por origem, e o faço desde 
quando cheguei a esta Casa, em 1995, defendendo 
permanentemente o povo brasileiro através do forta-
lecimento dos entes federados, principalmente o mais 
fragilizado, que são os Municípios do Brasil.

Então, quero cumprimentar a direção daquele site 
e agradecer pela homenagem que recebi. Primeiro, por 
ser escolhido pelos aproximadamente 200 jornalistas 
ouvidos e, depois, pelos internautas. E por coincidência, 
também do Piauí, além do Deputado Júlio Cesar, foi 
escolhido – por sinal até em primeiro lugar – o Senador 
Wellington Dias, que foi Governador do nosso Estado.

Outro registro, Sr. Presidente, que quero fazer 
é a respeito de várias matérias publicadas na revista 
Veja, edição do dia 2 de novembro. Eu nunca vi uma 
edição da revista Veja – e de nenhuma outra revista 
brasileira – com tanta informação sobre o Brasil, sobre 
seus Municípios, seu povo, sua renda, condições da 
educação, de saúde, do saneamento e também sobre 
o momento em que o mundo atingiu os 7 bilhões de 
habitantes. Além de todas essas informações, traz a 
constante preocupação do Ministro da Previdência so-
bre a previdência pública e faz uma análise de todas 
as cidades com mais de 200 mil habitantes. A análise 
é sobre o que aconteceu, a evolução da classe mé-
dia, o quanto ela tem crescido no Brasil e no mundo 
todo. Enfim, trata dos avanços que o mundo e o nos-
so País tiveram, mas também aponta o que ainda é 
preciso melhorar. 

Eu fui convidado pelo meu novo partido para 
participar dos estudos sobre a reforma tributária e o 
pacto federativo. Estive em São Paulo reunido com o 
Vice-Governador Guilherme Afif Domingos e outros 
economistas de São Paulo trabalhando em cima des-
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se projeto de Brasil que o PSD quer lançar, dentro de 
uma reforma tributária. Pude analisar o quanto há de 
injustiça em razão do excesso de privilégios localizados 
em alguns Estados, em algumas cidades, inclusive no 
Distrito Federal, em detrimento dos pobres do Brasil. 
Nós vamos continuar esse estudo.

Quero cumprimentar a direção da revista Veja, a 
que mais informa no Brasil. E sugiro a cada Deputado, 
a cada Senador e a cada brasileiro que a releia. Porque 
todas as matérias são da mais alta importância e tra-
zem informações das mais precisas. Eu conferi grande 
parte delas. Eu vivo mergulhado em informações e em 
números do Brasil e do mundo. E posso dizer que vou 
guardar essa matéria como um documento histórico 
do momento em que o mundo chegou a 7 bilhões de 
habitantes e a população cresce em 1 bilhão a cada 
13 anos. Mas começou a declinar pela diminuição da 
fecundidade das famílias, das mulheres do Brasil e do 
mundo. E agora vai levar em torno de 50 anos para 
chegar ao próximo bilhão de habitantes. 

Então, cumprimentando a Veja e seu editor, que-
ro também levar ao conhecimento desta Casa essas 
informações. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, hoje, pela manhã, estive 
no Conselho Nacional de Educação, representando a 
Comissão de Educação e Cultura. E o Deputado Newton 
Lima, aqui presente, também esteve lá agora à tarde. 

Fui parabenizar, em nome da Comissão de Edu-
cação e Cultura, o Conselho Nacional de Educação 
está celebrando 15 anos de existência, associado aos 
100 anos de existência dos Conselhos de Educação 
em nosso País. 

Quero saudar o Conselho Nacional de Educação 
pela importante contribuição que tem dado à expan-
são, ao fortalecimento e à melhoria da qualidade da 
educação no País. 

Eu disse ao seu Presidente, o Prof. Antônio Ron-
ca, que seguramente, nos últimos 8,9 anos, o Conse-
lho Nacional de Educação tem marcado os avanços e 
conquistas que obtivemos no que diz respeito à edu-
cação nacional. Os avanços e conquistas, inclusive 
aprovados pelo Congresso Nacional, contaram com 
a parceria e a colaboração decisiva do Conselho Na-
cional de Educação. 

Então, nossa saudação aos conselheiros e con-
selheiras que, com muita seriedade, dedicação e senso 
de compromisso e de responsabilidade, fazem hoje a 
história do Conselho Nacional de Educação. 

Aproveitei também a ocasião, Sr. Presidente, para 
conclamar o Conselho Nacional de Educação a se so-
mar a nós outros na cobrança da votação e aprovação 

do Plano Nacional de Educação. Ontem, registrei aqui 
que vai fazer um ano que o PNE tramita nesta Casa, já 
tendo sido amplamente discutido. O Deputado Vanho-
ni fez um excelente trabalho, na condição de Relator. 
Agora, é a hora de aprovarmos o Plano Nacional de 
Educação. Não podemos esquecer que ele vai definir, 
orientar, nortear as políticas públicas voltadas para 
a educação nos próximos 10 anos. O Plano trata do 
acesso à escola, da a creche à pós-graduação, trata 
da gestão democrática e da valorização dos profissio-
nais da educação. 

Portanto, conclamo o Conselho Nacional de Edu-
cação, que tem participado intensamente do debate 
acerca do Plano Nacional de Educação, a se somar à 
nossa luta, repito, para que agora, ao final dos traba-
lhos legislativos deste ano, a Câmara dos Deputados, 
através da sua Comissão Especial, aprove finalmen-
te o Projeto de Lei nº 8.035, que institui o novo Plano 
Nacional de Educação. 

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em novembro, o Mês da Consciência Negra no Brasil, 
celebramos a imortalidade de Zumbi dos Palmares. 

Dentre as várias manifestações que ocorrem 
neste mês, quero registrar uma de que participei, se-
mana passada, na cidade do Recife: a Caminhada dos 
Povos de Terreiro. Aqueles segmentos religiosos de 
matriz africana, levando milhares de pessoas às ruas 
do Recife, fizeram uma manifestação muito bonita em 
defesa da sua condição social e religiosa, em defesa 
do direito de culto e de expressão religiosa e contra o 
racismo e a intolerância religiosa. 

A nossa cidade, que tem presenciado grandes 
manifestações de católicos e evangélicos, viu também 
expressa a sua pluralidade religiosa, a possibilidade de 
manifestação de segmentos da nossa sociedade que 
fazem parte da construção da nossa ideia de nação 
e de país. O povo negro, responsável pela formação 
desta Nação, por nossa identidade cultural, por nossa 
identidade enquanto povo, tem nas suas igrejas origi-
nárias, de matriz africana, um componente expressivo 
da nossa espiritualidade. 

Participando do evento, pude constatar essa im-
portante manifestação de respeito à diversidade cul-
tural e religiosa do nosso povo, a expressão da nossa 
miscigenação, da nossa mistura racial e também da 
conformação do nosso espaço de cidadania.

Manifestei, por ocasião desses debates e dessa 
caminhada, junto com o Prefeito da cidade do Recife, 
que participou do evento, apoio à ação desenvolvida 
por esses grupos culturais, étnicos e religiosos. Ali está 
uma clara afirmação dos nossos direitos de cidadania 
religiosa, dos nossos direitos humanos. 
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Portanto, a presença de terreiros centenários 
faz parte da história da cidade do Recife, faz parte 
da luta política do Estado de Pernambuco, que ins-
creveu a ação do povo negro em vários momentos da 
nossa formação política e cultural, desde as guerras 
de enfrentamento e de consolidação da expulsão dos 
holandeses até a própria luta pela instalação da Re-
pública no Brasil, das quais as comunidades negras 
invariavelmente participavam na busca dos seus ideais 
de liberdade e de fraternidade.

Daqui homenageio, neste mês de novembro, essa 
nossa diversidade religiosa, cultural e étnica, expressa 
por essa mobilização de que participamos.

Concluo dizendo que é do maior significado reco-
nhecer o Brasil como um país de formação histórica, 
para a qual o povo negro contribuiu de forma decisiva, 
com figuras, atos e momentos especiais, desde es-
portistas como Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, 
que projetou o nosso País, até intelectuais da estirpe 
de Milton Santos, que levou o nome da Ciência social 
brasileira aos pontos mais elevados da Terra.

Por tudo isso, a nossa homenagem ao Mês da 
Consciência Negra, o mês de novembro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na próxima quinta-feira, dia 10 de novembro, 
o Rio de Janeiro vai poder mostrar toda a sua justa 
indignação diante de uma covardia sem precedentes 
na história deste País: estão querendo impor ao povo 
fluminense mudanças nas regras do jogo, no que tan-
ge à distribuição dos royalties do petróleo.

Ainda ontem, no Palácio Guanabara, estivemos 
reunidos com o Governador Sérgio Cabral, ao lado 
de outros colegas desta Casa, bem como de Sena-
dores, Prefeitos, lideranças sindicais e empresariais 
e de representantes do Poder Judiciário. Fomos todos 
preparar o grande ato público cívico Contra a Injustiça 
– Em Defesa do Rio, que acontecerá no trajeto entre 
a Candelária e a Cinelândia, no centro das decisões 
políticas e econômicas da cidade do Rio de Janeiro, e 
que, se Deus quiser, contará com a presença de mais 
de 100 mil pessoas, que, assim, manifestarão de forma 
veemente o seu repúdio contra aqueles que desejam 
gerar instabilidade social e econômica no Estado.

Vamos todos, portanto, protestar e invocar o bom 
senso, o respeito ao direito adquirido do povo flumi-
nense, antes mesmo que se faça, com a aquiescên-
cia também desta Casa, um dos maiores atentados à 
Constituição brasileira.

Como bem frisou o Governador Sérgio Cabral, 
o que está em jogo é um princípio democrático, é um 

princípio de Justiça, de respeito às leis, de respeito às 
normas constitucionais, de respeito ao pacto federativo.

O que está em jogo, Sr. Presidente, é a saúde 
financeira do Estado do Rio de Janeiro, com a perda, 
já em 2012, de cerca de 3,3 bilhões de reais; é o pa-
gamento dos aposentados e pensionistas; é a ameaça 
da perda de cerca de 1 milhão de empregos, segundo 
cálculos do Presidente da FECOMÉRCIO, o Sr. Or-
lando Diniz, além do comprometimento de todos os 
projetos relacionados com a Copa do Mundo de 2014 
e as Olimpíadas de 2016.

Tenho absoluta certeza de que os Srs. Deputados 
e a Exma. Presidente da República, Dilma Rousseff, 
não deixarão acontecer tamanha desgraça com o povo 
do Rio de Janeiro.

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

Muito obrigado.
O SR. SEVERINO NINHO (Bloco/PSB-PE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, ocupo este espaço para registrar o esforço 
da Presidenta Dilma e do Ministro Alexandre Padilha 
para melhorar o SUS, este programa tão importante 
para cerca de 145 milhões de brasileiros. É o maior 
programa de assistência à saúde do mundo, com aten-
dimento universal.

Hoje, no Palácio do Planalto, a Presidenta Dilma 
Rousseff e o Ministro Alexandre Padilha anunciaram 
a criação do Programa Melhor em Casa, um serviço 
de atenção domiciliar do SUS, e anunciaram também 
o Programa SOS Emergências. 

O Programa Melhor em Casa visa desafogar os 
hospitais. Sabemos da dificuldade de haver leitos su-
ficientes para o atendimento de todas as pessoas que 
procuram os hospitais públicos. Essa dificuldade tem-
-se agravado enormemente em virtude dos inúmeros 
acidentes com motociclistas. 

O Governador Eduardo Campos, há poucos dias, 
registrou que os gastos com a prestação de socorro a 
vítimas de acidentes com motocicletas em Pernambu-
co consumiram quase meio bilhão de reais, ou seja, é 
grande o número de acidentes com motociclistas – isso 
sem falar nas vítimas de violência urbana, de acidentes 
com veículos, de doenças do coração, derrames etc.

De modo que é muito importante a iniciativa da 
Presidente Dilma Rousseff e do Ministro Padilha em 
reforçar o SUS. Trata-se de serviço a que nosso povo 
tem acesso e, apesar das dificuldades no atendimento, 
lhe é de grande valia.

Parabenizo, portanto, a Presidente Dilma Rous-
seff e o Ministro Alexandre Padilha por mais essa 
iniciativa de fortalecer o SUS no momento em que o 
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povo brasileiro tanto reclama melhores condições de 
atendimento à sua saúde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Zé Geraldo.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, todos que me ouvem neste momen-
to, quero fazer daqui a defesa das organizações não 
governamentais, que têm contribuído muito com este 
País, com nossos Estados e, muitas vezes, com nos-
sos Municípios.

Infelizmente, nós estamos assistindo a uma ofen-
siva contra as ONGs. É verdade que há muitas “ONGs 
piratas” por este País afora, mas é verdade também 
que há muitas ONGs prestando bons serviços ao povo 
brasileiro.

E agora essa história de que não poderemos mais 
fazer repasse de recursos para as ONGS, somente para 
os Estados e as Prefeituras. Eu pergunto: quantas Pre-
feituras por este País afora estão desviando dinheiro 
da saúde, dinheiro da educação? Quantos Prefeitos 
estão descontando dos funcionários, mas não estão 
pagando ao INSS?

No meu Estado do Pará, isso está acontecendo 
em várias Prefeituras, em Prefeituras de cidades pe-
quenas, de 20 mil, 30 mil habitantes. Há Prefeituras 
com 10, 12, 15 milhões em dívidas com o INSS. Das 
144 Prefeituras do Estado, 86 estão inadimplentes 
com a Previdência Social, por não repassarem recur-
sos ao INSS.

E o que fazer, então, com essas Prefeituras? 
Também suspender o repasse de recursos? O correto 
seria dar o mesmo castigo a elas, até que repassem ao 
INSS o que descontam dos funcionários – descontam 
do funcionário e não repassam o dinheiro, de modo 
que, se o funcionário quiser se aposentar amanhã, 
pela Previdência Social, não poderá, porque o Prefeito 
o deixou em situação irregular com o INSS.

Sr. Presidente, o Brasil precisa é de fiscalização 
exemplar, de todos os órgãos, governamentais ou não, 
que aplicam recursos públicos.

Recentemente, no Estado do Pará, Prefeitos 
foram cassados porque desviaram quase todo o di-
nheiro de um convênio na área da saúde. Mas nem 
por isso devemos generalizar. Precisamos preservar, 
elogiar e defender tudo o que é bom, seja no Parla-
mento, seja no Executivo, seja nas organizações não 
governamentais. Não podemos, porque alguém agiu 
errado – aplicou mal, não aplicou ou desviou dinheiro 
–, incriminar todo mundo. Não me parece ser esse o 
caminho mais correto.

Sr. Presidente, defendo que os Governos conti-
nuem, sim, aprovando projetos e repassando recur-
sos para as organizações não governamentais, para 
aquelas que são sérias, comprometidas e que prestam 
serviços por este País afora.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Dan-
do continuidade aos trabalhos, concedo a palavra ao 
Deputado Izalci, pelo tempo de 3 minutos.

O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, esta 
Casa cassou o mandato de um Presidente por causa 
de um automóvel Elba – foi o que apareceu.

Hoje, a Folha de S.Paulo apresenta o comprovante 
de um depósito de 5 mil reais na conta do ex-Diretor 
da ANVISA, ex-Ministro e atual Governador Agnelo 
Queiroz. Cinco mil reais!

Sr. Presidente, 50 mil reais deveriam ter sido en-
tregues, mas foram entregues apenas 45 mil. Faltaram, 
portanto, 5 mil reais. Agnelo, então, ligou várias vezes 
para Daniel. E Daniel fez a transferência bancária, 
conforme comprova o extrato.

Coincidentemente, no dia do depósito dos 5 mil 
reais, foi liberada a licença da União Química. 

Agora, o mais grave: há alguns minutos, ao dei-
xar o Palácio do Planalto, o Governador Agnelo decla-
rou que é mentira, que esse senhor, que acabou de 
sair do Programa Balanço Geral, disse que recebera 
400 mil reais da Deputada Celina Leão, que não tem 
onde cair morta. Acabou de desmentir uma coisa que 
ele mesmo gravou. Está gravado, Ministério Público, 
Polícia Federal. 

Agora, o Governador vem com a justificativa de 
que emprestou o dinheiro para uma pessoa que, em 
julho, ele disse para a Veja que não conhecia. Agora, diz 
que emprestou 5 mil reais e que o depósito era devolu-
ção do empréstimo feito a uma pessoa que ele sequer 
conhecia e que passou a ser um amigo de 20 anos.

Ora, Sr. Presidente, isto aqui diz respeito apenas 
ao recibo do depósito, mas eu tenho documentos que 
comprovam que no Ministério do Esporte, nos 18 pro-
cessos que consultei, os desvios foram de milhões, feito 
pelo grupo montado pelo ex-Ministro e hoje Governador 
Agnelo Queiroz. A quadrilha que estava no Ministério 
está no Buriti, fazendo exatamente a mesma coisa.

Então, Sr. Presidente, eu gostaria que amanhã os 
Parlamentares apoiassem o requerimento que vai ser 
votado na Comissão de Fiscalização e Controle para 
que o Governador venha a esta Casa dar explicações. 

Brasília é a Capital de todos os brasileiros. Não 
queremos que aqui continue a ocorrer o que vem acon-
tecendo há anos.

Era isso, Sr. Presidente.
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O SR. NEWTON LIMA (PT-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, ao cumprimentar as cole-
gas Parlamentares e os Srs. Deputados, quero dizer 
da minha satisfação e alegria ao tomar conhecimento 
do ranking de desenvolvimento humano estabelecido 
pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro – FIRJAN. Meu Município, São Carlos, figura 
agora na 13ª posição entre os melhores para se viver 
no Brasil. Fiquei muito feliz com essa notícia, uma vez 
que contribui para isso ao longo de oito anos como 
Prefeito Municipal. 

Portanto, meus calorosos cumprimentos ao Pre-
feito Oswaldo Barba e à população de são-carlense. 

O Município, que acaba de completar no último 4 
de novembro, sexta-feira, 154 anos de emancipação, 
ganha esse grande presente: o reconhecimento de ser 
uma das melhores cidades para se viver neste País.

Em segundo lugar, quero registrar a satisfação 
de ter participado, ontem, na SBPC, de reunião pro-
movida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, pela Academia Brasileira de Ciências e pela 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior em defesa da partilha dos 
royalties para educação, ciência, tecnologia e inovação. 
É justo que os recursos da exploração do ouro negro 
existente na camada pré-sal sejam também destina-
dos aos Estados não produtores, mas é fundamental 
que não haja retrocesso, como acabou ocorrendo na 
votação do projeto pelo Senado, uma vez que foi reti-
rada a vinculação de verbas para ciência e tecnologia.

Vamos fazer um grande movimento nesta Casa. A 
Câmara dos Deputados vai certamente rever a decisão 
do Senado Federal, no sentido de apostar em políti-
cas estruturantes de educação, ciência e tecnologia.

Sr. Presidente, acabo de chegar de reunião do 
Conselho Nacional de Educação, que completa 15 
anos de atividades em prol da educação. Quero cum-
primentar todas as Sras. e Srs. Conselheiros na pes-
soa do ex-Reitor da PUC de São Paulo, meu colega 
e amigo Antônio Carlos Caruso Ronca, Presidente 
daquele órgão. 

Quero reafirmar que estamos, com os Conselhos 
Estaduais, que completam um século de serviços pres-
tados à educação brasileira, na tarefa da construção de 
uma sinergia entre Estados, Municípios e União, para 
que o País avance com o Plano Nacional de Educação, 
que em breve vai ser votado na Comissão Especial, 
com a Lei de Responsabilidade Educacional e com o 
aumento dos recursos que vão valorizar o magistério 
a caminhar rumo ao desenvolvimento deste País, que 
vai ocupar a sexta posição de maior economia mundial 
e que tem total condição de ser uma superpotência, se 
aplicar em educação, ciência e tecnologia.

Muito obrigado.
O SR. EMILIANO JOSÉ – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que 
considere como lidos dois pronunciamentos em que 
faço referência a ataques gratuitos feitos pela revista 
Veja. O primeiro à administração de Vitória da Con-
quista, na área da educação. Falei hoje aqui sobre o 
ataque feito à área da saúde e agora falo sobre a área 
da educação, assim como do ataque absolutamente 
inadequado e grosseiro feito ao Governador Jaques 
Wagner, pelo colunista Reinaldo Azevedo.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS PELO ORADOR.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a revista 
Veja e seus colunistas impressionam pela agressivi-
dade e pelo partidarismo; pela capacidade de distor-
cer o que algumas autoridades falam. E digo algumas 
porque Veja e seus colunistas têm uma preferência 
particular por petistas, estejam eles no Parlamento 
ou no Executivo. Agora, um colunista, que atende pelo 
nome de Reinaldo Azevedo, conhecido por suas posi-
ções afinadas com o Tea Party, resolveu baixar o nível 
de vez. Sem quaisquer receios, partiu para a baixaria.

Numa linha de sensatez, poderíamos dizer que 
o colunista que publicou o ataque em seu blog não lê 
muito bem, não é versado em discurso, não consegue 
apreender significados. Faz leituras apressadas, super-
ficiais. E estaríamos dizendo a verdade, fazendo o perfil 
intelectual do “vá lá, jornalista”. Isso, no entanto, seria 
perder tempo com quem tem um ponto de partida, um 
ponto de vista prévio – se for do PT, é essencial partir 
para o ataque, e um ataque que nunca segue sequer 
as regras da boa educação, e que pretende sempre 
desqualificar o oponente, porque é como oponentes 
que a revista Veja e seus colunistas consideram quais-
quer políticos do PT.

Vamos ao que motivou o ataque irado. O Gover-
nador Jaques Wagner, ao ser entrevistado pelo jornal 
O Estado de S.Paulo sobre a corrupção, disse que, 
sendo o Brasil e a Bahia territórios muito grandes, tor-
na-se muito difícil a um gestor saber se, lá na ponta, o 
gestor, um ministro, um secretário estão fazendo tudo 
corretamente. Algo que nos parece óbvio. Defendeu 
que os governos incentivem a transparência, o que o 
Governo da Bahia faz com rigor, e que a população e 
a imprensa controlem o destino das verbas públicas. 
Em nenhum momento o Governador disse que ao go-
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verno não cabe o controle, que, aliás, a Bahia, sob a 
sua direção, também faz com rigor.

Muito bem. O “vá lá, jornalista”, então, chamou 
o Governador de cínico. Em nome, naturalmente, da 
liberdade de expressão, ele se julga no direito de fa-
lar desta maneira. E, de fato, no Brasil do Estado de 
Direito, da vigência da mais absoluta democracia, ele 
pode fazê-lo. Disse que o Governador queria terceirizar 
a administração, ao propor que a sociedade fiscalize 
a aplicação do dinheiro público. No fundo, no fundo, 
o “vá lá, jornalista” pretende que a sociedade não fis-
calize, que só o governante, solitariamente – ele nem 
fala em instituições públicas –, faça a fiscalização de 
cada obra. É um pensamento essencialmente autori-
tário, próprio dele e da revista Veja.

O que o Governador defendeu, e corretamente, 
é que os recursos públicos estejam sempre submeti-
dos ao controle social, que o governante nunca deixe 
de expor tudo o que o governo está fazendo, que a 
população tenha sempre os dados à mão, que não se 
vete o acesso a ninguém – como, aliás, era comum na 
Bahia, no Governo anterior ao do Governador Wagner 
–, para que todos tenham a chance de verificar se a 
obra exposta pelo governo está sendo feita, de que 
modo está sendo realizada. E que esta vigilância é a 
melhor forma de controlar os recursos públicos. Uma 
opinião muito vinculada à democracia contemporâ-
nea, que reclama cada vez mais a intervenção direta 
das maiorias.

É o segredo, é a não divulgação dos convênios, do 
dinheiro destinado às obras, que acaba por dar chance 
aos corruptos. Os órgãos de controle interno e externo, 
sozinhos, não são suficientes para o combate à cor-
rupção. Nada como o Sol da transparência para evitar 
a corrupção. Foi essa a lição que o Governador deu 
com sua declaração ao jornal O Estado de S.Paulo. E 
não é que o “vá lá, jornalista” não compreenda. É que 
precisa sempre destilar sua raiva, sua pequenez contra 
políticos do PT, que o povo decide colocar no gover-
no. Seja Lula, seja Dilma, seja Wagner. O Governador 
Wagner seguirá, com seu pensamento democrático, 
firme no combate à corrupção, com uma administração 
transparente e, como disse, também contra quaisquer 
linchamentos prévios, de quaisquer pessoas.

Sr. Presidente, faço este pronunciamento para 
desmascarar matéria da revista Veja que atacou Vitória 
da Conquista, sem obedecer aos mínimos critérios da 
boa apuração jornalística, como é de seu costume. Já 
havia-me pronunciado em relação aos ataques à área 
educacional. Faço-o agora em relação à área da saúde.

Para garantir uma saúde pública de qualidade 
como direito de todos e dever do Estado, é preciso 
compromisso de quem governa e participação da 

sociedade: é assim que se pode vencer o desafio de 
trazer o que está consagrado em leis para a vida das 
pessoas. O Município de Vitória da Conquista, no su-
doeste do Estado da Bahia, transformou-se em polo 
regional de saúde porque ali houve vontade política do 
Prefeito Guilherme Menezes e capacidade técnica de 
sua equipe para promover as mudanças que fizeram 
a cidade migrar de um estágio medievo, trevoso, para 
a contemporaneidade.

Apenas para demonstrar aos nobres colegas a 
dimensão das transformações a que me refiro, Vitória 
da Conquista tinha uma das maiores taxas de morta-
lidade infantil do Nordeste. Naquela época, os dados 
do Ministério da Saúde registravam que, de cada mil 
crianças nascidas vivas, 29 morriam antes de comple-
tar o primeiro de vida. Entretanto, como muitas famí-
lias, principalmente na zona rural, não registravam as 
crianças assim que nasciam, acabava acontecendo 
uma subnotificação em relação ao número de óbitos. 
Estima-se que os índices reais de morte de crianças 
com menos de 1 ano de idade, em 1996, tenham girado 
em torno de 55 para cada mil nascidas vivas. Vitória 
da Conquista superou esse triste quadro: a Secretaria 
Municipal de Saúde registra taxa de mortalidade infan-
til de 19,9/mil para 2010, uma das menores dentre as 
dos Municípios nordestinos.

A alta taxa de mortalidade infantil registrada an-
teriormente no Município refletia o baixo investimento 
ao longo dos anos em saúde: o Município contava com 
apenas 5 unidades básicas tradicionais e uma equipe 
composta por 25 auxiliares de enfermagem, 6 enfer-
meiros, 4 dentistas e 8 médicos. Para reverter essa 
situação, em 1997, ao assumir o comando da cidade, 
o Prefeito Guilherme Menezes priorizou investimentos 
imediatos na atenção básica, tendo o Programa Saú-
de da Família como principal modelo a ser implantado 
em todo o Município. A segunda ação foi a retomada 
da administração do Hospital Municipal Esaú Matos, 
no ano de 2001. Depois de reformado e ampliado, 
foi inaugurada em 2002 a UTI Neonatal, tornando-se 
referência no atendimento a crianças prematuras e 
a mulheres com gravidez de alto risco, do Município 
e região. A implantação da UTI Neonatal no Hospital 
Municipal Esaú Matos representou uma ação eficaz 
no combate à mortalidade perinatal, que atinge crian-
ças com até 7 dias de vida e corresponde a 50% dos 
casos de mortalidade infantil.

O Hospital Esaú Matos dispõe de sofisticados 
equipamentos e de uma equipe de profissionais de saú-
de com capacitação específica, composta por médicos, 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem, farmacêutico, 
nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocu-
pacional e fonoaudiólogo.
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Atualmente, o Hospital Esaú Matos e a rede es-
pecializada do Município são referência para 73 Muni-
cípios da região sudoeste da Bahia, para 19 Municípios 
de outras regiões do Estado (extremo sul, sul, oeste) 
e, ainda, para 12 Municípios do norte de Minas Gerais, 
que utilizam os serviços sem pactuação. A coordenação 
de auditoria, neste ano, identificou na cidade 32 Casas 
de Apoio de moradores de cidades vizinhas, que uti-
lizam o endereço do Município para serem atendidos 
também na rede básica, já que, pela pactuação, eles 
só têm direito a atendimento para procedimentos de 
média e alta complexidades, ou seja, consultas com 
especialistas, exames, procedimentos e cirurgias.

Entendendo a redução da mortalidade infantil 
como prioridade na agenda do Governo Municipal, 
várias ações e serviços foram implantados, demons-
trando o empenho, a dedicação e a perseverança da 
gestão ao longo desses 15 anos, na implementação 
da Política Integral de Atenção à Criança. Dentre essas 
ações, podemos destacar as seguintes. 

Ampliação do Programa Saúde da Família: ini-
cialmente com 5 equipes, hoje o PSF conta com uma 
rede composta por 38 equipes, distribuídas em 32 
unidades de Saúde da Família, sendo 15 delas na 
zona rural, o que garante 100% de cobertura para a 
população de 11 distritos e 284 povoados. As equipes 
fazem o acompanhamento periódico e estão sempre 
perto da comunidade. A partir do trabalho desenvolvido 
pelas equipes do Saúde da Família, foi possível difun-
dir informações sobre como cuidar da saúde, desde a 
gestação até o crescimento e o desenvolvimento da 
criança; sobre a saúde da mulher; sobre o aleitamento 
materno; sobre as vacinas necessárias e as patologias 
da infância. No PSF de Vitória da Conquista, em 2010, 
94,29% das mulheres realizaram consulta pré-natal; 
95,80% dos recém-nascidos foram pesados ao nascer; 
e 93,72% das crianças com até 1 ano estavam com a 
vacinação em dia.

Implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família: para fortalecer a estratégia de Saúde da Fa-
mília, foi criado o NASF. Atualmente, são quatro núcle-
os, formados pelas seguintes categorias profissionais: 
educador físico, psicólogo, farmacêutico, nutricionista e 
fisioterapeuta. Cada núcleo é responsável pela área de 
abrangência de 8 a 10 equipes do Saúde da Família. 
As ações envolvem atendimento individual, atividades 
em grupos prioritários, articulação de parcerias junto 
à equipe do Saúde da Família, capacitação dos pro-
fissionais das equipes, ações educativas e incentivo 
à criação de espaços de inclusão social.

Hospital Municipal Esaú Matos: após 10 anos da 
reintegração municipal, o Hospital Esaú Matos funcio-
na, na prática, como hospital regional, ao ofertar seus 

serviços tanto à população de Vitória da Conquista 
quanto à população de outros 73 Municípios pactuados. 
Este ano, a equipe do Esaú demonstrou seu potencial 
máximo de atendimento, saindo da média de 220 para 
400 partos mensais. Destacamos que o Hospital Esaú 
Matos garante o atendimento obstétrico durante toda 
a semana, em especial no final da semana, quando 
aumenta significativamente a assistência obstétrica, 
pela redução do atendimento nos demais hospitais 
da rede conveniada. Também houve um incremento 
substancial na oferta de leite colhido e armazenado no 
Banco de Leite Humano, saindo de 20 para 70 litros de 
leite ofertados por mês – serviço fundamental para a 
garantia do leite materno a bebês com até 6 meses de 
vida, hospitalizados. E, ainda este ano, toda a equipe 
do Esaú alcançou 20% de acréscimo em exames re-
alizados no Centro de Diagnóstico por Imagem, que 
oferta exames de endoscopia, eletroencefalografia, 
mamografia, ultrassonografias com doppler, punções-
-biópsias e colonoscopia.

O Esaú mantém equipe especializada em diversas 
cirurgias neonatais e pediátricas. Podemos destacar 
a cirurgia para tratamento do lábio leporino, com im-
portante repercussão social, assim como as cirurgias 
obstétricas, de gravidez de alto risco, a exemplo dos 
casos de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, quadro carac-
terizado pelo aumento da pressão arterial, podendo 
chegar a convulsões.

A posição de Hospital Materno-infantil e de “Hos-
pital Amigo da Criança” é um reconhecimento do Mi-
nistério da Saúde à qualidade dos profissionais e dos 
serviços ofertados, como Pronto-Socorro Pediátrico; 
Pronto Atendimento em Obstetrícia; Serviço de Am-
bulatório para Pré-Natal de Alto Risco e realização 
de pequenas cirurgias eletivas; acompanhamento de 
crianças que recebem alta da UTI; Planejamento Fa-
miliar; Centro Cirúrgico para cirurgias ginecológicas, 
pediátricas, de otorrinoralingologia, reparadoras, fístula 
artério-venosa e buco-maxilar; internamento de Pedia-
tria e Obstetrícia; Centro Obstétrico com pré-parto e 
duas salas de parto; alojamento conjunto criança-mãe; 
internato em Obstetrícia-Ginecologia e Pediatria; UTI 
Neonatal com 10 leitos de intensiva e 13 de semi-in-
tensiva; alojamento “Família Canguru”, com 4 leitos; 
Serviço de Registro Civil e Banco de Leite Humano.

O Esaú Matos conquistou três residências mé-
dicas, sendo, portanto, referência para médicos que 
ingressarão no mercado de trabalho. Há a Residência 
Médica em Obstetrícia e Ginecologia, a Residência 
Médica em Pediatria e a mais recente, a Residência 
Médica em Anestesiologia, esta última com expressiva 
repercussão social, por tratar-se de um dos serviços 
mais custosos na prática cirúrgica.
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Construção, ampliação e reforma dos serviços 
de saúde: para melhorar o acolhimento à população, 
a Prefeitura está investindo em reforma, ampliação e 
construção de postos na zona rural e urbana, com in-
vestimentos do Governo Federal e com recursos pró-
prios. No Distrito de Iguá, está em fase de conclusão 
a Unidade de Saúde do povoado de Lagoa Formosa, 
por meio de convênio com o Ministério da Saúde, no 
valor total de R$159.891,58. Dez postos estão sendo 
reformados: ao todo, serão investidos R$420.000,00 
do convênio da Prefeitura com o Ministério da Saúde.

Somente em 2010, a Administração Municipal 
investiu mais de 115 milhões reais, recursos oriundos 
do Governo Federal e da contrapartida municipal; para 
o ano de 2012 está previsto um investimento de mais 
de 129 milhões de reais. Além das ações diretamente 
ligadas à saúde, o Governo tem investido em políticas 
públicas de saneamento básico, infraestrutura, melho-
rias habitacionais, que também contribuem para a me-
lhoria progressiva da qualidade de vida da população 
e para a redução da mortalidade infantil.

Portanto, ao se definir e analisar um indicador de 
saúde, deve-se sempre observar a ética e o respeito 
por todos os envolvidos – usuários, trabalhadores e 
gestores –, que têm incansavelmente empreendido 
esforços, diante do desafio mundial de reduzir a mor-
talidade infantil, defendendo sobretudo a vida e a con-
solidação do SUS no Município.

Assim, Sr. Presidente, quero parabenizar mais 
uma vez o Prefeito Guilherme Menezes; a Secretária 
Municipal de Saúde, enfermeira Márcia Viviane; a Sub-
secretária Karine Brito; a Coordenadora de Vigilância 
à Saúde, Mônica Achy; o Diretor do Hospital Materno-
-Infantil Túlio Alves Azevedo, bem como todos os profis-
sionais de saúde que têm feito de Vitória da Conquista 
um exemplo no qual devem mirar todos aqueles que 
acreditam que o SUS é o melhor plano de saúde de 
todos os brasileiros.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
ampla divulgação deste pronunciamento pelos diver-
sos meios de comunicação de que dispõe esta Casa 
no sentido de restabelecer a verdade sobre uma ad-
ministração que vem cumprindo, com zelo, o seu lema, 
que é: o ser humano em primeiro lugar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Passo 

a palavra ao Deputado Carlos Zarattini. Antes, concedo 
1 minuto ao Deputado Nelson Pellegrino.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, é apenas para 
registrar que, desde que surgiu o anúncio da doença 
do Presidente Lula, tenho recebido uma série de ma-

nifestações pessoais de solidariedade do Brasil inteiro 
para lhe serem transmitidas.

É impressionante – nas missas, nos cultos, nas 
ruas – a quantidade de pessoas que me procuraram 
para dizer que estão rezando pelo Presidente, orando 
por sua saúde, torcendo por ele, mandando energias 
positivas para que se recupere da sua doença e pos-
sa, por muitos e muitos anos, contribuir para o povo 
brasileiro. Mais uma vez pude perceber o quanto nos-
so Presidente Lula é admirado, querido e amado pelo 
povo do Brasil.

Quero também aqui, associando-me a essas 
pessoas, dizer que estamos todos rezando para que 
o Presidente restabeleça plenamente sua saúde.

Portanto, quero aqui fazer este registro público, 
porque foram manifestações comoventes que recebi.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o jornal Folha de S.Paulo relata reunião realizada 
ontem, no Rio de Janeiro, onde foi lançado o lema 
do PSDB para seus programas de governo: “Yes, we 
care”. Ou seja, “sim, nós cuidamos”, imagino eu, do 
povo brasileiro.

Preocupo-me bastante com essa preocupação 
em cuidar do povo. Entre as medidas propostas estão 
a retomada das privatizações no Brasil; o fim do cré-
dito subsidiado do BNDES, o que fará com que todos 
tenham que se submeter aos juros de mercado; a 
elevação da idade mínima para aposentadoria, consi-
derada muito baixa; e, por fim, que o SUS – Sistema 
Único de Saúde, passe a cobrir as despesas médicas 
de quem tem plano de saúde privado.

Então, essas medidas não são realmente no senti-
do de cuidar dos problemas do povo brasileiro. Acredito 
que o PSDB deveria, isto sim, apoiar medidas como 
as que hoje foram anunciadas pela nossa Presidenta 
Dilma Rousseff, no lançamento do Programa Saúde 
em Casa, que vai garantir às pessoas doentes trata-
mento em casa, com acompanhamento de médicos e 
enfermeiros, com toda a atenção.

Quero ressaltar, Sr. Presidente – e V.Exa. é um 
defensor da redução das tarifas de energia elétrica –, 
que está prevista no Programa Saúde em Casa, con-
forme dispõe a Lei nº 12.212, de 2010, a Lei da Tarifa 
Social de Energia Elétrica, de cujo projeto fui Relator na 
Câmara dos Deputados, a possibilidade de redução de 
tarifas para as pessoas que estiverem em tratamento 
médico na própria casa. Isso vai garantir redução dos 
custos para todo o sistema de saúde, não só para as 
pessoas tratadas na própria casa, além de proporcio-
nar mais conforto àqueles que sofrem com doenças.
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Acredito, Sr. Presidente, que o PSDB, em vez de 
dizer “we care” – aliás, acho que o povo não entende 
direito o que significa a frase –, deveria apoiar as me-
didas do Governo da Presidente Dilma Rousseff, que 
estão fazendo bem ao Brasil. S.Exa., sim, está cuidan-
do do povo brasileiro.

Muito obrigado.
A SRA. SUELI VIDIGAL (PDT-ES. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, quero complementar o 
que o Deputado Carlos Zarattini falou da tribuna. 

Fui autora da emenda – S.Exa. foi o Relator da 
matéria – que proporciona às famílias de baixa renda 
tratamento de saúde em suas residências.

Sinto-me participante desse processo e gosta-
ria de deixar registrado esse fato nos Anais da Casa.

O SR. SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSD-RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caros cole-
gas, quero, nesta oportunidade, fazer alguns registros. 

O primeiro deles, Sr. Presidente, diz respeito à 
grande preocupação do povo do Estado do Rio de Ja-
neiro com a distribuição dos royalties da exploração do 
petróleo. Os projetos de lei em tramitação são injustos 
para com o Estado do Rio de Janeiro. Vão tirar recursos 
já comprometidos para a realização de atividades nas 
áreas de infraestrutura, de saúde, de educação. E isso 
está sendo feito de uma forma que não foi bem estu-
dada, com a utilização de números que não existem. 

Isso tudo tem deixado o povo do Estado do Rio 
de Janeiro muito preocupado, a ponto, Sr. Presidente, 
de o Governador Sérgio Cabral ter convocado para on-
tem, às 10 horas, uma entrevista a que compareceram 
todas as lideranças da sociedade civil organizada do 
Estado do Rio de Janeiro para hipotecar solidariedade 
às legítimas reivindicações do nosso Estado.

Estiveram presentes Senadores, Deputados Fede-
rais, Deputado Estaduais, Prefeitos e Vereadores. Mas 
o mais importante foi a presença de lideranças da so-
ciedade civil organizada, de sindicato de trabalhadores, 
da OAB, da promotoria pública, enfim, todos apoiando 
e convocando a população para a grande marcha de 
quinta-feira, às 15 horas, marcha que sairá da Can-
delária, na Avenida Rio Branco, e irá até a Cinelândia. 

Será uma manifestação pacífica, ordeira, mas que 
vai mostrar ao povo brasileiro que houve uma grande 
injustiça na elaboração desse projeto de lei que está 
em via de ser aprovado.

Confiamos na Presidenta da República. S.Exa. 
foi Ministra dessa área, foi Presidente do Conselho da 
PETROBRAS, conhece a matéria, e haverá de exigir 
da PETROBRAS que apresente os números concre-
tos, para que não sejamos injustiçados, conforme está 
acontecendo com a condução desse projeto na Câ-
mara dos Deputados.

Outro registro que faço, Sr. Presidente, é sobre a 
suspensão dos convênios com as ONGs. Quero cum-
primentar a Presidenta Dilma Rousseff pela iniciativa, 
porque as organizações não governamentais, que se 
multiplicaram, que se reproduziram de maneira assus-
tadora em nosso País, não realizam o trabalho para o 
qual foram criadas, tendo se tornado fontes de corrup-
ção. Em todos os Ministérios em que houve problema 
de corrupção organizações não governamentais esta-
vam envolvidas. E não se trata apenas de corrupção, 
do roubo do dinheiro, mas também da má aplicação 
dos recursos. Essas organizações não estão prepara-
das para os trabalhos que se propõem.

Cumprimento a Presidente Dilma Rousseff, espe-
rando que S.Exa. prossiga com essas medidas.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para 
concluir, nobre Deputado.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA – Obrigado, Sr. 
Presidente..

O último registro, Sr. Presidente, refere-se à vo-
tação da Desvinculação de Receitas da União. Essa 
é uma medida controversa, é uma medida que provo-
cará, naturalmente, um grande debate neste plenário. 
Sou contra a DRU, acho que não deve ser prorrogada. 
Mas, considerando o atual momento; considerando as 
perspectivas de crise que talvez o Governo tenha que 
enfrentar e considerando o alto interesse nacional de 
garantir a governabilidade, vou votar a favor da DRU.

Era o registro que eu queria fazer para todos os 
meus amigos, principalmente para os meus eleitores 
do Estado do Rio de Janeiro.

Votarei a favor, porque sou a favor de um Orça-
mento impositivo.

O SR. PADRE TON (PT-RO. Sem revisão do ora-
dor.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano 
– IDH divulgado pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – PNUD na semana passa-
da mostra que o Brasil avançou 2 centésimos em uma 
escala de 0 a 1 no último ano, resultando no ganho de 
uma posição no ranking geral dos países pesquisados.

Nas últimas 3 décadas, de maneira geral, o Brasil 
tem apresentado crescimento continuado nesse índice. 
Nosso IDH vem melhorando ano a ano. Mas, o ritmo 
dessa melhora ainda é muito lento, está muito aquém 
do que o nosso País pode se desenvolver e do que o 
povo brasileiro precisa.

Um país que ostenta a sétima posição no ranking 
das principais economias do mundo não pode feste-
jar a octogésima quarta posição no desenvolvimento 
humano. 
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Essa realidade, no mínimo desconcertante, é o 
resultado do modelo de crescimento econômico ne-
oliberal. 

O relatório das Nações Unidas, Sras. e Srs. Par-
lamentares, revela também que os países que menos 
emitem gases de efeito estufa são os que mais sofrem 
com as consequências das mudanças climáticas. 

Em muitos casos, as populações menos favore-
cidas são as mais afetadas pela deterioração do meio 
ambiente, ainda que sejam os que menos contribuem 
para isso. 

Os países com IDH baixo foram os que menos 
contribuíram para as alterações climáticas globais, 
mas sofreram a maior perda de precipitação e o maior 
aumento na sua variabilidade, com repercussões na 
produção agrícola e nos meios de subsistência, diz o 
relatório.

O relatório ressalta que uma pessoa num país 
com IDH muito elevado é responsável, em média, por 
mais de quatro vezes as emissões de dióxido de car-
bono e cerca de duas vezes as emissões de metano e 
óxido nitroso de uma pessoa num país com IDH baixo, 
médio ou elevado.

O PNUD, em seu documento, aponta que exis-
te uma relação não linear entre o IDH e as emissões 
de carbono num país. Nações com maiores emissões 
tendem a ter atividade econômica maior, o que faz 
seu IDH aumentar, mas não implica que tenham bons 
indicadores em outros componentes do índice, como 
saúde e educação.

Portanto, não se trata apenas de saber quem 
subiu ou quem desceu no ranking do IDH. É preciso 
levar em conta a qualidade do desenvolvimento, saber 
como ele se relaciona com a conservação ambiental 
e como esse crescimento se dará nos próximos anos, 
para as próximas gerações.

A Conferência Rio + 20, que acontecerá no Rio 
de Janeiro no ano que vem, será uma grande opor-
tunidade para discutir a sustentabilidade no processo 
de desenvolvimento de forma profunda e verdadeira.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR.

Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
relatório do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 
divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD na semana passada mostra 
que o Brasil avançou 2 centésimos em uma escala de 
0 a 1 no último ano, resultando no ganho de uma po-
sição no ranking geral dos países pesquisados.

Nas últimas 3 décadas, de maneira geral, o Brasil 
tem apresentado crescimento continuado nesse índice. 
Nosso IDH vem melhorando ano a ano. Mas, o ritmo 
dessa melhora ainda é muito lento, está muito aquém 
do que o nosso País pode se desenvolver e do que o 
povo brasileiro precisa.

Um país que ostenta a sétima posição no ranking 
das principais economias do mundo não pode feste-
jar a octogésima quarta posição no desenvolvimento 
humano.

Essa realidade, no mínimo desconcertante, é o 
resultado do modelo de crescimento econômico, im-
posto pelas elites durante a ditadura militar, completa-
mente descomprometido com o desenvolvimento das 
pessoas, seguindo a lógica de que “era preciso esperar 
o bolo crescer para depois repartir”.

O relatório das Nações Unidas, Srs. e Sras. Par-
lamentares, revela também que os países que menos 
emitem gases de efeito estufa são os que mais sofrem 
com as consequências das mudanças climáticas.

Em muitos casos, as populações menos favore-
cidas são as mais afetadas pela deterioração do meio 
ambiente, ainda que sejam os que menos contribuem 
para isso.

Os países com um IDH baixo foram os que me-
nos contribuíram para as alterações climáticas globais, 
mas sofreram a maior perda de precipitação e o maior 
aumento na sua variabilidade, com repercussões na 
produção agrícola e nos meios de subsistência, diz o 
relatório.

O relatório ressalta que uma pessoa num país 
com um IDH muito elevado é responsável, em média, 
por mais de quatro vezes as emissões de dióxido de 
carbono e cerca de duas vezes as emissões de meta-
no e óxido nitroso de uma pessoa num país com IDH 
baixo, médio ou elevado.

O PNUD, em seu documento, aponta que exis-
te uma relação não linear entre o IDH e as emissões 
de carbono num país. Nações com maiores emissões 
tendem a ter atividade econômica maior, o que faz 
seu IDH aumentar, mas não implica que tenham bons 
indicadores em outros componentes do índice, como 
saúde e educação.

Quase 40% da terra no mundo está degradada 
devido a erosão, diminuição da fertilidade e excesso 
de pastoreio. O desmatamento é outro problema gra-
ve: “entre 1990 e 2010, a América Latina e Caribe e 
a África Subsaariana sofreram as maiores perdas flo-
restais”, aponta o texto. E a desertificação ameaça as 
terras áridas, onde vive um terço da população mundial.

Os fatores ambientais, estima o PNUD, devem 
provocar um aumento dos preços dos alimentos em 
30% a 50% nas próximas décadas.
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“Cerca de 350 milhões de pessoas, muitas delas 
pobres, vivem em florestas ou nas suas proximidades, 
dependendo destas para a sua subsistência e rendi-
mento. Tanto o desmatamento como as restrições ao 
acesso a recursos naturais podem prejudicar os mais 
pobres”, alerta a ONU, que afirma ainda que cerca de 
45 milhões de pessoas – pelo menos 6 milhões das 
quais mulheres –, dependem da pesca como modo 
de vida e estão ameaçadas pela sobrepesca e pelas 
mudanças no clima.

Portanto, não se trata apenas se saber quem 
subiu ou quem desceu no ranking do IDH, é preciso 
levar em conta a qualidade do desenvolvimento, saber 
como ele se relaciona com a conservação ambiental 
e como esse crescimento se dará nos próximos anos, 
para as próximas gerações.

A Conferência Rio + 20, que acontecerá no Rio 
de Janeiro no ano que vem, será uma grande opor-
tunidade para discutir a sustentabilidade no processo 
de desenvolvimento de forma profunda e verdadeira.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPS-PR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, no final do mês de outubro, juntamente 
com três Parlamentares, representando a Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
Relator que sou da Subcomissão Especial de Rádio 
Digital, estivemos visitando a cidade de Baltimore, nos 
Estados Unidos, país que defende o sistema de digi-
talização do rádio HD. O Brasil estará implementando 
esse sistema no próximo ano, 2012. Ainda visitaremos 
a Europa para verificarmos o sistema DRM e possivel-
mente também verificaremos o sistema japonês, cuja 
introdução o nosso País está defendendo. Faremos 
todas as verificações e as apresentaremos no relatório.

Nesse final de semana, em Foz do Iguaçu, acon-
teceu o 21º Congresso Paranaense de Radiodifusão, 
organizado pela AERP – Associação das Emissoras 
de Radiodifusão do Paraná, reunindo 15 associações 
representativas do Brasil, com a presença do Ministro 
Paulo Bernardo.

Já definimos que o Brasil vai apresentar o novo 
formato de rádio digital no primeiro semestre de 2012. 
Ou seja, já no início do ano, nós, da Subcomissão de 
Rádio Digital, apresentaremos o relatório, juntamente 
com o Ministério das Comunicações, para que o País 
possa adotar essa inovação tecnológica, levando mais 
qualidade de recepção a milhões de ouvintes deste ve-
ículo quase centenário que é o rádio. Não tenho dúvida 
de que a digitalização do rádio AM também vai ser o 
centro das atenções neste momento no País.

Quero cumprimentar todos os técnicos do Mi-
nistério das Comunicações que nos acompanharam 
nessa visita aos Estados Unidos. 

Durante o congresso, nós discutimos também o 
autocadastramento on-line dos veículos de rádio, as-
sim como acontece na telefonia. Isso deve acontecer 
para dar agilidade aos processos que se acumulam 
naquela Pasta, o que não é fácil, pois são milhares de 
processos. Nós precisamos fazer com que o Ministério 
avance nesse sentido. 

Cumprimento o Ministro Paulo Bernardo e todas 
as associações de rádio do Brasil, principalmente a 
ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Rá-
dio e Televisão. 

Discutiremos, junto com os demais pares, a intro-
dução nos canais 5 e 6 do rádio AM e a digitalização 
desse veículo fantástico que está presente diariamente 
na casa de milhares de brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares. 

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Rio de Janeiro passa por um momento muito 
peculiar, um momento em que discute a federalização. 

Temos, Sr. Presidente, que analisar o que está 
acontecendo no País. O Rio de Janeiro arrecada para 
os cofres do Governo Federal 115 bilhões, sendo que 
apenas 14 bilhões lhes são repassados. 

Não há necessidade, Sr. Presidente, de ir na re-
ceita dos royalties do Rio de Janeiro para fazer uma 
divisão de recursos para os Estados. O que é necessá-
rio é que o Governo Federal faça uma divisão do que 
se arrecada para os Estados, principalmente para o 
Rio de Janeiro, já que nós damos para a União Federal 
mais de 100 bilhões. 

O Rio de Janeiro é hoje o Estado que mais está 
prosperando, acima de tudo está dando as maiores 
riquezas para o Brasil.

Vamos, juntos, fazer a divisão das arrecadações 
para todo o País. Mais uma vez vamos, juntos, discutir 
o que se está dando para cada Estado e o que cada 
Estado produz. Vamos ajudar aqueles que precisam, 
mas não tirar um direito adquirido, direito esse princi-
palmente dos cariocas e dos fluminenses.

Venho aqui conclamar esta Casa a que faça uma 
profunda análise do que a União está fazendo.

E eu me dirijo também a nossa Presidenta Dilma 
Rousseff, que teve mais de 70% dos votos do nosso 
Estado. Aliás, o Presidente Lula fez um acordo com o 
Rio de Janeiro de não tungar, de não tirar o que nos 
é de direito.

Portanto, eu venho aqui conclamar todos a que 
façamos uma profunda análise da gestão do Governo 
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do PT e da União Federal, para que possamos fazer 
uma nova divisão para todos os Estados e todos os 
brasileiros.

Na quinta-feira, estaremos na Cinelândia, unidos, 
o Rio de Janeiro e todas as suas forças – Governos 
Estaduais e Municipais, com todas as instituições, CUT, 
CGT —, numa caminhada, levando acima de tudo o 
nosso recado para os Estados brasileiros, para os nos-
sos irmãos que tão bem recebemos no nosso Estado: 
respeitem o que é do Rio de Janeiro.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB-RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, há séculos vemos países 
brigando, se digladiando, morrendo na luta pelo pe-
tróleo. Hoje vemos, no nosso País, irmãos discutindo 
o que é direito seu, o que é direito adquirido, o que 
é direito passado. A exemplo de décadas passadas, 
quando Brasil e Paraguai brigavam, tiveram a audá-
cia e a coragem de fazer um projeto de engenharia, 
um projeto de arquitetura que levasse energia elétrica 
para os dois países. 

Por que estou falando isso? Porque, na semana 
passada, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas 
realizou uma audiência pública em Foz do Iguaçu. A 
Itaipu não produz só energia, energia essa que é ne-
cessária para todos nós, mas uma energia limpa ou 
renovável. Aliás, tantas vezes, nesta Casa, foi colocado 
que a energia hídrica é uma energia maldita, é uma 
energia que causa grande impacto ambiental. Na ver-
dade, quando conhecemos profundamente a nossa 
capacidade de produzir energia hídrica, verificamos o 
contrário, que a energia hídrica é uma energia limpa, 
renovável, e que, acima de tudo, o Brasil tem mais de 
50% de potencialidade para explorá-la.

Itaipu, por incrível que pareça, tem esse compro-
misso social com as cidades do Entorno. 

O Diretor-Geral da Itaipu, Sr. Jorge Samek, par-
ticipou dessa audiência. E lá pudemos verificar o ca-
rinho das comunidades e dos Prefeitos com a Itaipu, 
que produz, além de energia, além de cidadania, uma 
consciência ambiental de preservação do meio ambien-
te, preservação das espécies, preservação das águas 
de toda a bacia que alimenta aquela usina.

Por isso quero dar o meu testemunho de que a 
Itaipu é uma daquelas empresas, assim como a PE-
TROBRAS e tantos outros programas brasileiros, que 
nos dá orgulho pela sua capacidade de transformação, 
sem falar do seu Centro Tecnológico e de capacidade 
de inovação. 

Sr. Presidente, neste momento em que discuti-
mos a questão dos royalties é importante que nós, 
brasileiros, discutamos o potencial que o País tem para 
produzir energias alternativas. Temos condições de 

aumentar mais a energia hídrica; de trabalhar a ques-
tão, por exemplo, do etanol e do biodiesel. Somente 
o Brasil possui essa diferença climática continental. 
E este não é somente um país continental; é um país 
continental que tem climas variados, com uma bacia 
hídrica que não existe em nenhum outro lugar, com ca-
pacidade de produzir energia eólica e várias energias, 
e com pesquisas nossas. Fomos nós que começamos 
o trabalho do etanol. Hoje o Brasil é um dos grandes 
pesquisadores do biodiesel. 

Com essas energias renováveis, o Brasil terá 
condições de possuir energia limpa e, principalmen-
te, capacidade de crescer, porque é a energia que faz 
com que haja crescimento e cidadania. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Re-

gistro a presença em plenário do sempre Deputado e 
hoje Vice-Governador do Estado da Paraíba, nosso 
grande amigo Rômulo Gouveia, que nos honra com 
sua visita no dia de hoje.

Dando sequência aos trabalhos, concedo a pala-
vra ao Deputado Júlio Campos, por 3 minutos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (DEM-MT. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-Parlamenta-
res, estamos vendo, a todo o instante, representantes 
do Rio de Janeiro virem a esta tribuna lamentar, como 
se o mundo fosse acabar por causa da divisão dos 
royalties do petróleo.

Quero lembrar aos Srs. Parlamentares do Rio 
de Janeiro e do Espírito Santo e dos demais Estados 
não produtores que fazem frente para o mar brasileiro 
que quem produz petróleo o Estado em que o petró-
leo é extraído em seu próprio território, como é o caso 
de Rio Grande do Norte, de Sergipe, da Bahia, e não 
Estados limítrofes.

Vamos acabar com essa balela de que o Rio de 
Janeiro e Espírito Santo são Estados produtores. Não 
são produtores! Produtor é o subsolo do mar brasileiro! 

Se hoje esse petróleo está sendo explorado pelo 
Brasil, foi graças à visão de um Presidente militar, o 
Presidente Médici, que teve a inteligência de, há alguns 
anos, expandir o mar territorial brasileiro para 200 mi-
lhas. Caso contrário, esse petróleo seria internacional.

Não se justifica, Sras. e Srs. Parlamentares, que, 
dos 15 bilhões de reais a serem pagos a título de royal-
ties, 9 bilhões e 600 milhões vão para o Rio de Janei-
ro, 1 bilhão para o Espírito Santo e 4 bilhões e pouco 
para os demais Estados brasileiros. Só o Município 
de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, arrecada 1 
bilhão de reais de royalties de petróleo. E o que é feito 
desse dinheiro? Será que está sendo bem aproveitado 
no Rio de Janeiro e no Espírito Santo?
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Quero, portanto, parabenizar o Senador Vital do 
Rêgo pelo seu parecer e convocar as bancadas dos 
demais Estados que estão sendo espoliados por não 
receberem esses recursos para a marcha em que ire-
mos mostrar que o Brasil não é o Rio de Janeiro e o 
Espírito Santo, porque ele vai do Rio Grande do Sul 
ao Amapá, de São Paulo a Mato Grosso. 

Queremos crescer igual aos Estados do Rio de 
Janeiro e do Espírito; nossos Municípios querem par-
ticipar da distribuições de royalties, como o Município 
de Campos; queremos, sim, crescer com o Brasil.

O petróleo é brasileiro, explorado no mar brasilei-
ro. Diz a Constituição que o subsolo pertence à União. 
E, como o petróleo está no subsolo, toda a Nação tem 
de participar dos resultados de sua exploração. 

Todos nós, Deputados e Senadores de outros 
Estados, temos de somar forças para dizer “não” a 
essa gula profunda que o Rio de Janeiro e o Espírito 
Santo têm em relação ao dinheiro do petróleo e a essa 
riqueza de todos os brasileiros.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, o PSDB realizou ontem o seminário Nova 
Agenda – Desafios e Oportunidades para o Brasil, no 
Rio de Janeiro, um evento de grande importância.

Pontos importantes foram levantados por pessoas 
que têm um crédito enorme com esta Nação, porque 
tiraram o Brasil da ciranda inflacionária, que o impos-
sibilitava de voltar a ser um país normal. Alcançamos 
o fim da inflação, o aumento do poder de compra das 
classes mais pobres e maior participação no mercado.

Assim é que o PSDB defendeu e defende, sim, as 
privatizações no segmento de telecomunicações. São 
mais de 200 milhões de linhas celulares espalhadas 
por todo o País, que não existiriam se não tivéssemos 
um programa arrojado de investimentos com a privati-
zação do segmento de telecomunicações.

O PSDB defende as parcerias público-privadas 
aprovadas pelo Governo em 2003, e nunca utilizadas. 
Apenas agora, quando chegou à conclusão de que 
não havia mesmo condições de consertar, de melhorar 
nossos aeroportos, é que, de maneira envergonhada, 
concorda em passar para o processo de privatização, 
por meio das PPPs, três dos aeroportos.

O meu caro colega Deputado Zarattini fez algu-
mas observações. Pelo menos em uma delas S.Exa. 
se equivocou. Disse que o PSDB propôs que o SUS 
pagasse os gastos com o plano privado. Foi exatamente 
o inverso: quem tem plano privado, quando for atendido 
pelo Sistema Único de Saúde, terá de reembolsá-lo. 
Isso é o que foi dito.

Da mesma forma, há um absurdo no Brasil em 
relação à Previdência. Na verdade, foi o que disse o 

Ministro Garibaldi Alves em entrevista muito sincera e 
equilibrada à revista Veja há poucos dias. Essa questão 
da Previdência não pode ser desconhecida, não pode 
ser jogada para o futuro. Estamos vendo ações nesse 
sentido em outros países, especialmente na Europa, 
onde a França apresentou proposta de aumento da 
idade mínima de 60 para 62 anos. Não digo que seja 
preciso fazer isso no Brasil, porque são faixas etárias 
diferentes, mas, de fato, temos um problema, e ele 
precisa ser enfrentado.

Sr. Presidente, esse grande evento que foi reali-
zado ontem lembrou a importância do Plano Real para 
o Brasil, a importância das privatizações, a importância 
de enfrentarmos a carência de infraestrutura, que não 
está atendendo ao crescimento do Brasil e faz com 
que surjam dificuldades para novos investimentos no 
País. Não podem os aeroportos e as estradas continuar 
como estão. Não pode a saúde continuar sem conse-
guir atender o Brasil no que ele precisa.

O Programa Saúde da Família teve um grande 
crescimento no Brasil e é fundamental, porque é me-
dicina preventiva, mas gráfico mostra com clareza que 
a ênfase nesse programa acabou. O número hoje é 
semelhante ao previsto para até 2012.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportunida-
de de registrar esse importante evento do PSDB que 
aconteceu ontem no Rio de Janeiro, olhando-se para 
o futuro.

O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, trago 
ao conhecimento da Casa algo evidentemente preo-
cupante. Parece que o Ministro do Trabalho, Carlos 
Lupi, deu uma declaração que não se coaduna com 
uma sociedade democrática. Como Ministro, disse que 
só deixará o cargo se abatido a tiro. Em que país nós 
estamos? Evidentemente, é algo que beira o absurdo 
termos um Ministro de Estado que declara que só sai 
abatido a tiro.

Esta Casa precisa pelo menos fazer certa repri-
menda pública. Que a Presidente Dilma exerça efeti-
vamente a Presidência e não permita isso, não admi-
ta que, em menos de 9 meses, já existam jornalistas 
dizendo que seu governo apodreceu. Se não coibir 
determinadas afirmações, como a do Ministro do Tra-
balho, não resta dúvida: o Governo está podre.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Daniel Almeida.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA.) – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero cumpri-
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mentar o Procurador Sidney Madruga, que acaba de 
ser reconduzido por mais 2 anos ao Tribunal Regional 
Eleitoral da Bahia. 

Sidney Madruga tem sido um procurador diligen-
te, eficiente e cuidadoso no cumprimento da legislação 
eleitoral. E, cumprindo sua função e suas atribuições, 
honra a ação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. 
Por isso foi reconduzido para mais 2 anos de manda-
to naquela corte. Portanto, nossos cumprimentos e o 
desejo de bom êxito! Que possa cumprir bem sua ta-
refa, suas atribuições, nas eleições do ano que vem, 
o que seguramente exigirá uma presença forte, sólida 
da nossa Justiça Eleitoral.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero mani-
festar nossa solidariedade ao Ministro Carlos Lupi, que 
tem sido atacado por aquilo que se transformou numa 
onda de setores da mídia nacional que tem como único 
objetivo atingir um projeto político que está em curso 
no Brasil, reconhecido pelos brasileiros e no mundo 
inteiro e que dá bons resultados para a nossa Nação 
e para o povo. Infelizmente, uma parcela da Oposição, 
sem discurso, sem alternativa e sem força política ar-
ticulada para se contrapor ao projeto no debate, pre-
tende, com setores da mídia, agendar temas a serem 
postos em discussão no Brasil. Ora, isso é inaceitá-
vel, intolerável! Não podemos aceitar qualquer tipo de 
malfeito, de desvio de recursos, de corrupção. Há ins-
tituições fortes no Brasil para fazer o controle da ação 
dos gestores públicos, dos gastos públicos. Estão aí 
a Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judici-
ário, o Tribunal de Contas. Portanto, nada disso, para 
alguns setores, tem importância, tem significado. Há 
uma tentativa de rotular o nosso Governo e o nosso 
projeto como governo incapaz, o que o mundo inteiro 
já reconhece que não é verdadeiro. Este é um Governo 
capaz que tem dado respostas. O Brasil se coloca de 
pé. O povo brasileiro aplaude programas importantes 
que têm sido desenvolvidos entre nós, de olho na po-
pulação mais pobre, em programas sociais. É isso que 
muita gente não aceita.

O Brasil não vai mais se submeter à agenda de 
alguns setores da elite tradicional, que aprendeu um 
outro caminho que não o da forma democrática. Portan-
to, deixo o nosso apoio ao Ministro Lupi e à Presidenta 
Dilma, que tem se portado de forma firme na condu-
ção desse projeto em favor do Brasil e dos brasileiros. 

Vamos apurar tudo. Vamos investigar tudo. Vamos 
defender a liberdade de o povo brasileiro tomar conhe-
cimento das coisas que estão acontecendo neste País. 
Mas não podemos aceitar essa tentativa de linchamen-
to público, de agendar aquilo que não é competência 
de setores da mídia.

Quem está no Governo está legitimado pelo voto 
popular. Não é possível que a mídia tente agendar as-
sim: esses aqui já caíram; na semana seguinte, esses 
outros são os próximos”. E, na semana seguinte, a mídia 
publica mais uma denúncia, e, depois, outra, tentando 
fazer uma agenda que não interessa aos brasileiros. 

Deixo a nossa solidariedade e o nosso apoio às 
vítimas desse processo.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou 
aqui de novo para falar do companheiro Lula, que en-
frentou, desde a sua infância, no Nordeste brasileiro, 
em Vicente de Carvalho, na Baixada Santista, na Vila 
Carioca, todos os desafios e os venceu.

Esse companheiro enfrentou desafios ainda como 
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Ber-
nardo do Campo e Diadema. Cassado pelos militares e 
preso, criou a Central Única dos Trabalhadores, como 
a melhor resposta da classe trabalhadora. Esse com-
panheiro sofreu todo tipo de perseguição, enfrentou os 
poderosos, foi candidato a Presidente da República, 
venceu e, como presente, fez a melhor administração da 
história deste País. Esse companheiro agora passa por 
um problema sério, talvez o maior desafio de sua vida.

Estivemos com o companheiro Lula em todos os 
momentos: nas greves do ABC, quando ele foi preso, 
cassado, quando fez greve de fome, quando passou 
necessidades, juntamente com a sua família. Estivemos 
com esse companheiro na hora das eleições, desde 
de 1982, para Governador até as eleições seguintes 
para Presidente da República.

Quero dizer que continuaremos com ele neste 
momento em orações, em energia positiva, porque 
Lula é importante para o Brasil.

Queria pedir ao nosso telespectador e ao povo 
pobre que orem pelo nosso irmão.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB-RJ. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Edu-
ardo da Fonte; Sras. e Srs. Deputados, saúdo todos.

Hoje retomo o meu mandato na Câmara dos De-
putados após quase 3 anos à frente da Secretaria de 
Habitação do Estado do Rio de Janeiro. Retorno num 
momento de muita importância, em que ocorre nesta 
Casa o debate acerca da redistribuição de royalties 
do petróleo.

Presidente Eduardo da Fonte, considero legíti-
mo que cada Parlamentar, eleito pela população local, 
busque levar benefícios, mais receitas, propiciar mais 
arrecadação para os seus Estados. Isso é legítimo. 
Só não é legítimo se fazer isso à custa da fragilização 
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da Federação brasileira e de uma ou duas unidades 
federativas apenas.

Eu tenho visto de longe – agora vou considerá-lo 
de perto, pois reassumi o meu mandato – esse debate 
ser feito de forma pouco responsável, no meu entendi-
mento. Tem sido discutida a questão como se dissesse 
respeito apenas a dinheiro, como se fosse um bingo, 
uma loteria, como se se tratasse de quem ganha mais 
e quem ganha menos, de quem perde mais e quem 
perde menos. Trata-se de como vão viver as pessoas. 
No caso do Estado do Rio de Janeiro, de como viverão 
os 16 milhões de brasileiros que ali moram, os que ali 
nasceram ou os que se são de outros Estados e para 
lá se mudaram.

Os princípios de proteção do pacto federativo 
estão na Constituição como cláusula pétrea, para de-
fender os entes e, mais do que isso, para proteger a 
Federação, a integridade nacional. É isso o que temos 
de discutir.

É necessário se discutir a redistribuição de recei-
tas no País, mas não só as do petróleo. Se se quer fa-
zer um debate sério, tem-se de discutir o todo, a dívida 
dos Estados com a União, a concentração de renda, a 
concentração de receitas em poder da União Federal.

Sr. Presidente, esse é um tema amplo. Vou fazer 
outros pronunciamentos sobre ele. Mas, antes de con-
cluir, digo que é uma falácia se declarar que o Estado 
do Rio de Janeiro só ganha. O Estado do Rio de Janei-
ro é responsável pelo segundo PIB, mas tem apenas 
a quarta receita per capita pública do País. Então, o 
Rio de Janeiro mais contribui para a Federação do que 
recebe dela. O Estado do Rio de Janeiro é o penúltimo 
em recebimento per capita do Fundo de Participação 
dos Estados. E nenhum político do Estado do Rio de 
Janeiro se insurgiu contra isso, porque era justo que 
se fizesse uma distribuição de renda, mas não sobre 
o produto, que é a potencialidade que Deus colocou 
no Estado do Rio de Janeiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Con-

vido a fazer uso da palavra o Deputado Vilson Covatti, 
pelo tempo de 3 minutos. (Pausa.)

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
com a anuência do orador na tribuna, eu quero apenas 
pedir uma informação. Na verdade, apresento ques-
tão de ordem.

Já foi alcançado o número regimental de 362 Sras. 
e Srs. Parlamentares. Portanto, já temos quorum para 
deliberar sobre a matéria que consta da Ordem do Dia.

Se V.Exa. não der início à Ordem do Dia, vou 
pedir que encerremos a sessão. Na eventualidade de 
isso acontecer, já manifesto que a bancada do PSDB 

vai requerer, para a próxima sessão extraordinária, se 
assim ela vier a ser convocada, novo painel.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Está 
registrado, nobre Líder. Informo a V.Exa. que estamos 
aguardando o Presidente Marco Maia para que pos-
samos dar início ao processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Com 
a palavra o Deputado Vilson Covatti.

O SR. VILSON COVATTI (PP-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Eduardo da Fonte, cole-
gas Deputados e colegas Deputadas, hoje pela ma-
nhã, às 11 horas, no Palácio do Planalto, participei do 
lançamento dos Programas Melhor em Casa e SOS 
Emergências.

Eu entendo que, neste momento, em que a saúde 
passa pela maior dificuldade neste País, a Presiden-
te Dilma teve a coragem, a sensibilidade e o discer-
nimento de lançar programa para que o SUS possa 
prestar atendimento na casa do paciente. É audaciosa 
e corajosa a nossa Presidente, mas, acima de tudo, 
tem a sensibilidade de perceber que as pessoas têm 
necessidade de saúde na família.

Eu não sou médico, sou advogado, e sou para-
médico, um apaixonado pela saúde. Entendo que esse 
enfrentamento, colegas Deputados e Deputadas, indica 
realmente que a nossa Presidente se preocupa com a 
saúde de quem mais precisa.

Nós sabemos que muitas e muitas pessoas que 
estão ocupando leitos em nossos hospitais podem 
tranquilamente receber atendimento pelo SUS em 
suas casas, aos olhos dos seus familiares, que são 
os melhores enfermeiros. Sabemos que as estatísticas 
provam e comprovam que a pessoa tem longevidade 
e boa qualidade de vida quando ela recebe o amparo 
da sua família, dos seus filhos, das suas filhas.

A minha mãe tem 88 anos. Vive no Município de 
Palmitinho, no Rio Grande do Sul. Ela só tem essa lon-
gevidade porque ao lado dela estão duas filhas, que 
são as enfermeiras de toda hora, são as que cuidam, 
os anjos da guarda.

Então, por esse programa de saúde em casa, 
está de parabéns a Presidente Dilma. Está de parabéns 
por levar o SUS e o INSS para dentro das casas das 
famílias, para que recebam maior cuidado.

Esse é o meu registro, nobre Presidente Eduar-
do da Fonte.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO.

O SR. HERMES PARCIANELLO (PMDB-PR. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na próxima sexta-feira, dia 11 de no-
vembro, a AMOP, Associação dos Municípios do Oeste 
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do Paraná, promove o 6º Prêmio AMOP de Jornalismo 
e o 2º Prêmio Gestão Municipal Empreendedora da 
Região Oeste do Paraná.

Trata-se de um evento que mobiliza todos os 
segmentos da sociedade organizada da região oeste 
do Paraná, com repercussão em todo o Estado e, por 
que não dizer, em todo o País, além de cidades fron-
teiriças da Argentina e do Paraguai.

Dentro de seu histórico, a AMOP insere a cada 
ano a entrega de honrarias a pessoas que participa-
ram e participam do progresso e do desenvolvimento 
do oeste do Paraná.

A honraria de 2011 coube ao renomado empresá-
rio e proeminente político do Paraná e do Brasil Assis 
Gurgacz. Ele receberá o Título de Cidadão Honorário 
da Região Oeste.

Ao parabenizar a AMOP e a imprensa da região 
oeste, na pessoa de seu ilustre Presidente, Eliezer José 
Fontana, que é Prefeito da cidade de Corbélia, quero 
centrar-me na expressão e nos predicados desta ma-
ravilhosa figura humana, ativo e dinâmico empresário 
e homem público, Assis Gurgacz, homenageado que 
será nesta próxima sexta-feira. Lembro que essa mirí-
fica honraria lhe está sendo outorgada por intermédio 
do voto direto dos Prefeitos e Prefeitas da AMOP, com 
base em uma lista de nomes de notáveis. O objetivo era 
conceber o Título de Cidadão Honorário do Oeste do 
Paraná, o qual se somará às incontáveis homenagens 
que ele tem recebido em várias cidades do Paraná e 
do Brasil, além dos títulos honoráveis do Estado de 
Rondônia e também do Estado do Paraná, outorgados 
pelas respectivas Assembleias Legislativas.

Com a permissão dessa Presidência e das Sras. 
e dos Srs. Deputados, dissertarei, de forma resumida, 
sobre a biografia do homenageado, Assis Gurgacz.

Nasceu no dia 31 de maio de 1941, no Municí-
pio de Cruz Machado, ou Colônia Concórdia, como a 
localidade era conhecida. Filho de Pedro, um pequeno 
comerciante, e Helena, a única costureira do lugar, já 
almejava novos horizontes desde pequeno. O menino 
Assis foi para a cidade de União da Vitoria apenas com 
12 anos, para concluir seus estudos em uma escola 
mais “rígida”.

Os 34 quilômetros que separavam União da Vi-
tória da casa dos pais eram percorridos pelo menino 
de bicicleta na segunda e na sexta-feira. E assim foi 
durante 1 ano. Mas, em vez de assistir às aulas, tra-
balhava como engraxate. Segundo ele, o negócio era 
trabalhar. Na prática, as coisas rendiam mais.

No retorno à Colônia, trabalhou na roça e no 
açougue da família. Só que o rapaz Assis ainda tinha 
outros sonhos. Aos 16 anos, preocupado com o fu-
turo dos nove irmãos, viajou para Cascavel. Quando 

chegou, percebeu que a cidade tinha muito a crescer 
e convenceu os pais a se mudarem para a próspera 
cidade do oeste do Paraná.

Em Cascavel, a família Gurgacz se dedicou a um 
pequeno atacado e ao açougue, localizado na saída 
para Toledo. Recebeu o nome de Armazém Concórdia.

Antes mesmo dos 18 anos, Assis comprou um 
caminhão a gasolina e passou a trabalhar como mo-
torista. No ano de 1961, casou-se com Nair Ventorin. 
Em 1964, o casal iniciava as atividades da União Cas-
cavel, com a aquisição de um ônibus para o transpor-
te de passageiros. No início, a linha fazia o roteiro de 
Cascavel para Santa Tereza. A empresa também se 
destacou com o transporte pela primeira estrada aber-
ta entre Cascavel e Capitão Leônidas Marques. Anos 
depois, vieram as viagens de turismo, principalmente 
para Aparecida do Norte.

A empresa foi crescendo, o número de funcioná-
rios aumentando, e o Paraná ficou pequeno para os 
sonhos da família Gurgacz. Na década de 70, quando 
ocorreu grande fluxo migratório para o norte do País, 
a EUCATUR começou a operar em Rondônia. A em-
presa superou muito barro e atoleiro até a inaugura-
ção da BR-364, que liga o Sul ao Norte do Brasil. Na 
década de 80, as linhas alcançavam Manaus, Roraima 
e até mesmo a Venezuela. Para se ter uma ideia da 
área geográfica de atuação da EUCATUR, o trajeto 
de Cascavel à cidade venezuelana de Santa Helena 
representa a maior ligação por ônibus do mundo, um 
percurso equivalente ao de cruzar toda a Europa.

Em 1989, assume outro desafio, o de atuação 
no transporte público de Manaus. Exerceu um papel 
pioneiro nesse segmento, pelas inovações introduzi-
das, a maioria ligada ao bem-estar dos passageiros.

Prêmios e títulos de cidadão honorário e cidadão 
benemérito marcaram a vida de Assis, foram vários. O 
empreendedorismo e a sede pelo trabalho são carac-
terísticas fortes de Gurgacz.

Assis e Nair têm quatro filhos: Acir, Jaqueline, 
Algacir e Assis Marcos. Aprenderam com os pais for-
mas próprias de gerenciamento. Hoje Acir é Senador 
pelo Estado de Rondônia. Jaqueline está à frente da 
FAG. Algacir coordena as operações de Manaus e Boa 
Vista. E Assis Marcos é o responsável pela EUCATUR 
em Cascavel.

Este pronunciamento fica registrado nos Anais da 
Câmara dos Deputados como tributo do meu reconhe-
cimento a esse valoroso brasileiro que é Assis Gurgacz.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em meados de outubro recebemos uma 
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grande notícia, advinda do bom senso do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O MDS 
decidiu prorrogar o prazo para atualização cadastral 
dos beneficiários do Programa Bolsa Família até o dia 
31 de dezembro do corrente ano.

A ampliação ocorreu devido à mudança de siste-
mas do Cadastro Único. Isso porque os gestores mu-
nicipais estão transferindo a base de dados para um 
sistema mais moderno. Durante a mudança, o trabalho 
de atendimento aos beneficiários precisou ser suspen-
so, o que acabou atrasando a atualização, que deveria 
ocorrer até o dia 31 de outubro. Com essa alteração 
no calendário, o bloqueio só vai ocorrer em janeiro de 
2012, e os cancelamentos, em março.

Entre janeiro e setembro de 2011, os gestores 
municipais atualizaram o cadastro de mais de 638 mil 
famílias, que representam 48% das pessoas que pre-
cisavam renovar seus dados neste ano. São 692.650 
pessoas que ainda devem passar pelo mesmo proces-
so, para evitar que seus benefícios sejam bloqueados 
ou cancelados.

A atualização cadastral é determinada pelo De-
creto nº 6.135, de 2007. Mudança de endereço ou de 
renda, localização da escola dos filhos para acompa-
nhamento da frequência escolar e composição familiar 
são informações fundamentais para a boa gestão do 
programa de transferência de renda.

É necessário que esses dados retratem a realida-
de dos beneficiários, para garantir que o Bolsa Família 
chegue à população com renda per capita de até 140 
reais. Tanto as famílias beneficiárias quanto os ges-
tores devem estar atentos ao novo prazo, para evitar 
que o pagamento seja suspenso a partir de janeiro. 
Os Estados com maiores percentuais de cadastros 
revisados são Paraná e Santa Catarina.

A revisão cadastral é uma atividade anual reali-
zada pelo MDS e pelos Municípios desde 2009. Essa 
relação é colocada à disposição dos gestores no Siste-
ma de Gestão Integrada do Programa Bolsa Família. O 
Ministério também repassa recursos mensalmente aos 
Municípios que podem ser empregados nessa ativida-
de. As famílias identificadas também recebem avisos 
em seus extratos bancários de pagamento.

A grandeza dos números aqui apresentados e a 
rigidez com que o programa é tratado pelo Governo 
Federal justificam a prorrogação do prazo para o re-
cadastramento. Com isso garantiremos que os bene-
fícios continuem chegando aos mais carentes e ainda 
ajudando milhões de pessoas a saírem da miséria e a 
vislumbrarem um futuro melhor para si e seus familiares.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a safra 2010-2011 de algodão em pluma 
trouxe excelentes resultados para os cotonicultores de 
Mato Grosso, Estado que tenho a honra de represen-
tar nesta Casa. A colheita registrou um incremento de 
cerca de 60% em relação ao período anterior. Desse 
modo, o algodão mato-grossense mais uma vez deverá 
corresponder a quase metade da produção nacional.

Os números finais ainda não estão fechados, mas 
um levantamento realizado pela Companhia Nacional 
de Abastecimento – CONAB e divulgado em setem-
bro, pouco antes do encerramento da safra, indicou 
uma situação muito boa nos 16 Estados produtores.

A área plantada no País foi estimada em torno 
de 1,4 milhão de hectares, superior em 67% à da sa-
fra anterior. Essa variação mostra que os produtores 
se sentiram estimulados pela alta dos preços e pela 
acentuada redução dos estoques mundiais.

O maior aumento de área ocorreu na Região 
Centro-Oeste, chegando a 70,7%. Especificamente em 
Mato Grosso, maior produtor nacional, o incremento 
alcançou 69%, passando a área cultivada de 428 mil 
hectares, em 2009 e 2010, para 723 mil hectares agora.

Embora o clima no Estado tenha prejudicado o 
desenvolvimento de algumas lavouras, os dias secos 
e com baixa umidade acabaram favorecendo o traba-
lho de colheita. Ainda assim, a produtividade deve ser 
ligeiramente menor do que nos anos anteriores, com 
1.292 quilos por hectare.

A produção nacional de algodão em pluma, que 
em 2009 e 2010 foi de 1,19 milhão de toneladas, che-
gará agora a 1,95 milhão de toneladas, o que significa 
um aumento de 64%.

Mato Grosso responderá por pouco menos de 
48% desse total, com uma produção de 934.800 to-
neladas, contra 583 mil toneladas na safra anterior.

É uma boa notícia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, e melhor ainda porque se soma a outra, 
relacionada à comercialização.

No mês de agosto, Mato Grosso exportou 55,1 
mil toneladas de algodão em pluma, o maior volume 
embarcado num único mês desde outubro de 2008. 
Isso significa uma receita de US$114,8 milhões.

Congratulo-me, portanto, com os cotonicultores 
do meu Estado, desejando que possam prosseguir 
nessa rota de boa produtividade, produção crescente 
e negócios em ritmo acelerado.

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a Lei nº 11.340, de 2006, conhecida 
como Lei Maria da Penha, completou recentemente 5 
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anos de vigência. Ainda que os resultados de sua apli-
cação estejam aquém do esperado e do necessário, 
é inegável sua importância como indutora de impor-
tantes avanços. 

Fruto da indignação de uma mulher e do empe-
nho conjunto de Estado e sociedade, a lei que classi-
fica a violência doméstica e familiar contra a mulher 
como uma violação aos direitos humanos entrou em 
vigor em setembro de 2006, sendo rapidamente aceita 
pela população. 

Pesquisa da Fundação Perseu Abramo realizada 
este ano indica que os índices de aprovação chegam a 
80%. Em levantamento recente, esta Casa constatou 
que 95,5% dos mais de 1,2 mil entrevistados conhe-
ciam e aprovavam a Lei Maria da Penha.

Considerada pelo Fundo de Desenvolvimento das 
Nações Unidas para a Mulher como uma das três le-
gislações mais avançadas do mundo, nossa lei incluiu 
dispositivos que obrigam o Estado a punir com rigor os 
que praticarem violência contra a mulher, seja física, 
seja psicológica; a criar mecanismos de proteção às 
vítimas; e a acabar com a possibilidade de a pena ser 
substituída por multas ou cestas básicas. Além disso, a 
Lei Maria da Penha alterou o Código Penal, permitindo 
que agressores sejam presos em flagrante ou tenham 
a prisão preventiva decretada.

Para cumprir o estabelecido, o Estado criou um 
aparato que, até 2009, incluía 70 Juizados de Vio-
lência Doméstica, 388 Delegacias Especializadas de 
Atendimento à Mulher, 193 centros de referência para 
tratamento das vítimas e 71 casas de abrigo temporá-
rio. Nesses locais, as mulheres podem fazer denúncia 
e receber o atendimento necessário, inclusive abrigo. 
Outra forma de registrar denúncias é por intermédio 
do telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, 
que, em 2010, registrou mais de 700 mil atendimen-
tos, 55% deles referentes a casos de violência física.

Esse aparato, apesar de ainda insuficiente, mui-
to tem contribuído para que resultados animadores 
se façam visíveis. Dados do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ mostram que, nesses 5 anos, 331 mil 
processos foram ajuizados, sendo que 111 mil deles já 
foram sentenciados; mais de 1,5 mil prisões preventi-
vas foram decretadas; quase 10 mil agressores foram 
presos; mais de 120 mil audiências foram designadas; 
e mais de 93 mil medidas de proteção à vítima foram 
concedidas.

São avanços significativos, é verdade, mas a si-
tuação ainda é dramática. A cada dois minutos, cinco 
mulheres brasileiras sofrem algum tipo de violência, e 
metade dessas agressões acontece na própria resi-
dência. De cada 100 mulheres assassinadas, 70 são 
vítimas de ex-companheiros.

Esse quadro nos faz concluir que o Estado tem 
de agir ainda com mais veemência para fazer cumprir 
a Lei em toda a sua amplitude e para induzir uma mu-
dança cultural, que faça cada brasileiro e cada brasileira 
rejeitarem e denunciarem a violência contra a mulher. 

É necessário – e com urgência – intensificar a 
ação do Estado, no sentido de implementar mais po-
líticas públicas que envolvam as áreas de educação, 
cultura e saúde, e de instalar novos abrigos, centros 
de atendimento psicossocial e jurídico, serviços de 
saúde, centros de perícias médico-legais, núcleos de 
defensoria pública, delegacias e juizados especiais. 

É preciso, também, aumentar o envolvimento 
de Prefeituras e Governos Estaduais na assistência 
à mulher vítima de agressão e igualmente na criação 
de programas regionais que promovam a autonomia 
financeira das mulheres, para que elas não permane-
çam dependentes de seus agressores.

Todo esse trabalho demanda aporte de recursos 
orçamentários e envolvimento dos três Poderes da Re-
pública, além das três esferas de poder, sem prejuízo 
do compromisso de toda a sociedade.

Feito isso, Sras. e Srs. Deputados, poderemos, 
em curto prazo, nos vangloriar não só de termos uma 
das melhores legislações do mundo para enfrentar 
a violência contra a mulher, mas, sobretudo, de pos-
suirmos uma lei efetiva e eficaz, capaz de prevenir as 
agressões e de punir os agressores. Mais que isso, 
poderemos dizer que, em decorrência da Lei Maria da 
Penha, nossa sociedade reelaborou sua cultura acerca 
da violência contra a mulher.

Aí, sim, estaremos todos e todas de parabéns!
Que Deus abençoe o Brasil!
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB-RS. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna manifestar 
minha solidariedade à família do cinegrafista Gelson 
Domingos, morto ontem durante cobertura de uma 
operação policial na cidade do Rio de Janeiro.

Este trágico acontecimento nos obriga a fazer 
vários questionamentos.

O primeiro deles é a respeito da segurança dos 
profissionais que atuam nas áreas conflagradas em 
nossas cidades.

A Federação Nacional dos Jornalistas publicou 
nota que faço questão de ler aqui no plenário:

“Que a morte de Gelson Domingos seja 
um marco na defesa da segurança dos jorna-
listas e da sociedade.

A Federação Nacional dos Jornalistas 
manifesta sua solidariedade aos parentes e 
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amigos de Gelson Domingos, repórter cine-
matográfico da TV Bandeirantes falecido neste 
domingo (06/11), quando cobria um conflito 
entre traficantes e policiais na favela de Anta-
res, no Rio de Janeiro. Exigimos a apuração 
e punição dos responsáveis pela morte de 
Gelson, apuração da segurança e estrutura 
de trabalho dadas aos profissionais na cober-
tura de áreas de risco, bem como cobramos 
do Governo do Rio de Janeiro medidas mais 
eficazes para garantir o direito dos jornalistas 
e dos cidadãos à segurança pública.

Com seu profissionalismo e dedicação ao 
Jornalismo elogiados pelos seus colegas, em 
mais de 20 anos de atividades Gelson atuou 
em várias emissoras. No ano passado, junta-
mente com sua equipe de reportagem da TV 
Brasil, foi agraciado com o Prêmio Vladimir 
Herzog de Anistia e Direitos Humanos, com o 
trabalho Pistolagem, sobre assassinatos no 
Nordeste do Brasil. Neste domingo, enquanto 
fazia imagens de uma operação do Batalhão 
de Operações Especiais (Bope) na favela de 
Antares, Gelson foi atingido com um tiro no 
peito, que perfurou seu colete à prova de balas.

Segundo relatos de colegas, além da fun-
ção de repórter cinematográfico, o profissional 
era obrigado também a dirigir o veículo da em-
presa, o que contraria normas de segurança na 
cobertura jornalística de áreas de risco. E era 
contratado como ‘operador de câmera’, recur-
so utilizado por muitas empresas de televisão 
para burlar a regulamentação profissional dos 
jornalistas, registrar os profissionais indevida-
mente e, assim, pagar salários mais baixos. 
Além disso, segundo declaração de um outro 
profissional que acompanhou Gelson até a 
Unidade de Pronto Atendimento onde já che-
gou em óbito, os coletes disponibilizados aos 
profissionais de imprensa são de qualidade 
questionável.

Tudo isso põe em dúvida a política de se-
gurança e as condições de trabalho às quais a 
TV Bandeirantes submete seus profissionais, 
tornando imprescindível a apuração do caso 
e responsabilização da empresa. A FENAJ 
conclama os jornalistas brasileiros e a socie-
dade a não se calarem diante da morte deste 
colega. Juntamente com os demais Sindicatos 
de Jornalistas, trabalharemos para fazer com 
que este episódio seja um marco nacional na 
luta para que as empresas de comunicação 
definitivamente abram mão de sua negligência, 

adotem normas de segurança em cobertura 
em áreas de risco em comum acordo com as 
entidades sindicais representativas da catego-
ria e assegurem aos profissionais condições 
de trabalho dignas.

Igualmente fundamental é exigir das auto-
ridades competentes não somente a apuração 
deste caso e punição dos responsáveis pela 
morte de Gelson Domingos, como também ini-
ciativas concretas para coibir a violência. Para 
que tragédias como esta não se constituam 
em fato corriqueiro, banal, faz-se necessário 
que os poderes legislativos federal, estaduais 
e municipais aprovem leis que garantam mais 
segurança aos profissionais de imprensa na 
cobertura de áreas de risco. E aos governos 
– particularmente ao do Estado do Rio de 
Janeiro – compete aprimorar sua política de 
combate ao narcotráfico e quadrilhas arma-
das que aterrorizam e ameaçam a sociedade, 
adotando medidas mais eficientes e que não 
ponham em risco vidas de inocentes.

Diretoria da Federação Nacional dos Jor-
nalistas – FENAJ.”

Outra reflexão que esta Casa tem obrigação de 
fazer é sobre o enfrentamento da violência em nos-
sas cidades.

Neste momento, não podemos deixar que as 
diferenças partidárias sejam obstáculos na busca de 
soluções integradas, que incorporem não só o Estado, 
mas também atores da sociedade civil que já atuam 
junto às comunidades de todo o Brasil.

Em muitas cidades, as propostas ou a busca de 
diálogo são vistas como uma antecipação da disputa 
eleitoral. Uma visão pequena e míope, que traz con-
sequências sobre uma parcela de nossa juventude, 
sacrificada pela violência urbana.

A trágica morte de Gelson Domingos é a face 
mais visível de uma realidade que temos a necessi-
dade de enfrentar.

Muito obrigada.
O SR. FÁBIO SOUTO (DEM-BA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, os cidadãos baianos que utilizam a BR-324 
enfrentam uma situação muito complicada. A rodovia 
liga a cidade de Feira de Santana à Capital Salvador. 
Estrada importante, de tráfego intenso, uma das prin-
cipais ligações da Capital com o interior do Estado, 
foi privatizada em 2009, devido aos graves problemas 
que sempre apresentava. Segundo o contrato de con-
cessão, em 6 meses os empecilhos emergenciais que 
significassem riscos pessoais e materiais deveriam ter 
sido eliminados, dando à rodovia requisitos de segu-
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rança e conforto aos usuários. Mais de 2 anos depois, 
no entanto, o que se vê nesse trecho, que está sob 
pedágio, é o caos. Há sérios problemas de fluxo e pés-
sima malha viária, com buracos e ondulações na pista.

Por isso mesmo, os moradores da região protes-
tam contra a concessionária responsável, que não cum-
pre o que foi acordado, e contra o Governo do Estado, 
que não tem rigor na cobrança do serviço prestado e 
deixa a população sem ter a quem recorrer. As partes 
envolvidas estão se omitindo.

A empresa responsável pelo trecho já deveria 
ter cumprido o acordo de construção da terceira faixa, 
que solucionaria os problemas de fluxo, que travam o 
trânsito naquela estrada principalmente em períodos 
festivos. A empresa deveria também acabar com os 
infindáveis buracos da pista, já que as seguidas ope-
rações para tapá-los não resolvem nada. A empresa 
deveria parar de cobrar o pedágio num trecho em es-
tado tão lastimável, que gera dor de cabeça e danos 
materiais para quem trafega por ali. Acima de tudo, o 
Governo Federal deveria dar atenção especial para 
esse caso e cumprir o seu papel. Ele é o contratante, 
precisa cobrar qualidade e competência de quem as-
sumiu o serviço.

Mas há muito tempo isso não acontece na Bahia, 
nobres colegas. A população está desamparada. O 
Governo presta um desserviço, parece trabalhar con-
tra o progresso do lugar. O trecho da BR-324 entre 
Feira e Salvador foi privatizado em 2009, e é cobrado 
pedágio sobre ele desde dezembro do ano passado. 
Ou seja, há 1 ano os moradores que utilizam a pis-
ta e motoristas que trafegam frequentemente por ali 
são obrigados a pagar por uma estrada que está nas 
mesmas condições, ou até piores, de quando era ad-
ministrada pelo Governo.

O dinheiro arrecadado com o pedágio cobrado, 
aliás, deveria servir para realizar melhorias na estra-
da, ampliar a capacidade, recuperar trechos e fazer a 
manutenção, garantindo, de fato, segurança aos usu-
ários. Mas nada disso é feito. 

Espero que o Ministério dos Transportes tenha 
atenção especial relativamente a esse caso e faça 
cumprir a Lei das Concessões. Minha crítica é dirigida 
especialmente ao Governo da Bahia, que se omite e 
deixa a população, que paga seus impostos em dia e 
luta por vida melhor, totalmente abandonada.

Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é interessante, ainda que lamentá-
vel e preocupante, acompanharmos as agruras vividas 
por economias europeias, como a grega, a italiana, a 
espanhola e até mesmo a francesa. Algumas já vivem 

em clima de calote; outras, sob a espada de Dâmocles 
do rebaixamento em suas notas de crédito, emitidas 
pelas agências internacionais de classificação de risco. 
Do alto desta tribuna, Sr. Presidente, eu me solidarizo 
com todos aqueles que vivem períodos difíceis porque 
bem sei, assim como V.Exa. e todos os colegas deste 
Parlamento, como foram difíceis os dias que enfren-
tamos num passado não muito distante. Inflação alta, 
baixo nível de investimentos, desesperança, descrédi-
to, desespero. Não podemos desejar isso a ninguém.

Mas deixemos de lado esse breve reflexo nega-
tivo para trazer a todos notícias mais auspiciosas, Sr. 
Presidente, e o que é melhor, todas elas relacionadas 
diretamente ao Brasil e, melhor ainda, à minha região, 
o Nordeste.

Dados recentes divulgados pelo Governo da 
Presidenta Dilma Rousseff indicam que a geração de 
empregos na Região Nordeste é superior à geração de 
empregos na Região Sudeste. Em setembro, houve o 
salto quantitativo dos nordestinos diante do Sudeste, 
região que tradicionalmente gera mais postos de traba-
lho no País. Foram criadas 89.424 vagas – crescimento 
de 1,51% em relação a agosto, enquanto, no mesmo 
período, o Sudeste registrou aumento de 0,33%, com 
67.107 novas vagas.

Os números do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego, 
revelam que esse resultado é consequência direta do 
reaquecimento do setor agrícola, com destaque para 
o Estado de Alagoas e para o meu Estado de Pernam-
buco. Aliás, Sr. Presidente, segundo o CAGED, em Per-
nambuco a expansão ocorreu sobretudo nos setores 
da indústria de transformação, da construção civil, de 
serviços, da agropecuária e do comércio.

No acumulado dos últimos 12 meses, foram as-
sinadas 359.910 Carteiras de Trabalho na Região Nor-
deste, número superado apenas pelo Sudeste, com 
1.042.470. Novamente, Pernambuco foi o que teve a 
maior participação nesse número altamente positivo, 
com a geração de 94.965 empregos, seguido pela 
Bahia e pelo Ceará.

Esse resultado excepcional registrado pelo Mi-
nistério do Trabalho e Emprego para o Nordeste, em 
especial para o meu Estado de Pernambuco, pode e 
deve, em grande parte, ser creditado ao excelente tra-
balho realizado pelo Governador Eduardo Campos, que 
não mede esforços para transformar o nosso estado 
numa central de atividades industriais, comerciais, de 
serviços sem paralelo na história. A pujança e o dina-
mismo conferidos a Pernambuco pela administração 
de Eduardo Campos estão, com certeza, refletidos 
nos números favoráveis revelados pelo CAGED, do 
Ministério do Trabalho, que mostra ainda outro ângu-
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lo que vale ser salientado: pode-se notar também a 
evolução da remuneração dos que possuem carteira 
assinada – e esse dado vale para todo o Brasil. Entre 
janeiro e setembro de 2011, Sr. Presidente, a remune-
ração média do brasileiro cresceu 6,16% em relação 
ao mesmo período de 2010, passando de R$885,36 
para R$939,90.

Não se pode negar que, apesar do otimismo 
quanto a esses números nacionais, o Nordeste conti-
nua bem atrás quando se fala no bolso do trabalhador. 
Pernambuco, por exemplo, ocupa o décimo quarto lu-
gar no ranking entre janeiro e setembro de 2011, com 
salário médio de R$830,32, enquanto São Paulo, o pri-
meiro colocado, possui média salarial de R$1.079,61.

No entanto, esses últimos números, Sr. Presiden-
te, me fazem ver o copo meio cheio, em vez de partir 
para o desânimo. O que percebo é que estamos no 
caminho certo, é que a política econômica posta em 
prática pelo Governo Federal está no rumo certo e, 
mais do que isso, que as ações do Governo do meu 
Estado de Pernambuco têm sido na direção de cada 
vez mais redução – até que se chegue à completa eli-
minação – dessa desigualdade.

Muito obrigado.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB-PR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, queremos registrar hoje, da tribuna des-
ta Casa, que estamos enviando ofício ao Tribunal de 
Justiça do Paraná pedindo atenção à reivindicação do 
Prefeito de Pontal do Paraná, Rudisney Gimenes, no 
sentido de que seja criada uma comarca no Município.

Pontal do Paraná é um dos Municípios do litoral 
paranaense que mais tem crescido nos últimos anos, 
contando hoje com 20.839 habitantes, segundo cen-
so do IBGE.

Conforme informa o Prefeito em correspondên-
cia a este Parlamentar, atualmente a cidade integra 
a Comarca de Matinhos, que se encontra com a ca-
pacidade de atendimento à população defasada, em 
razão do aumento de demandas e também devido ao 
crescimento de Pontal do Paraná.

Ademais, Pontal do Paraná está distante da sede 
de sua comarca, o que faz com que seus moradores 
tenham que constantemente se deslocar até lá, para 
a busca de tutela jurisdicional. 

Também é fato que há interesse de grandes em-
presas em se instalar no Município.

Além disso, durante a temporada de verão, a 
população flutuante passa de 300 mil pessoas, difi-
cultando ainda mais o deslocamento dos moradores 
para Matinhos. 

Diante desse cenário, portanto, queremos mani-
festar nosso apoio à reivindicação de Pontal do Para-
ná no sentido de que seja instalada a nova comarca. 

Temos convicção de que as autoridades judiciá-
rias do nosso Estado terão sensibilidade para atender 
a essa demanda, garantindo assim as condições para 
que Pontal do Paraná continue sendo um dos Municí-
pios mais progressistas do nosso litoral paranaense.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

O SR. ROBERTO TEIXEIRA (PP-PE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o dia 5 de novembro é anualmente lembrado 
como o Dia do Cinema Brasileiro. Como admirador des-
sa arte e cinéfilo, não poderia deixar esse dia passar 
sem que prestasse aqui a minha modesta homenagem 
principalmente ao cinema brasileiro e a todos os nos-
sos cineastas, bem como às pessoas que trabalham 
na difícil, porém belíssima sétima arte.

Criado pelos irmãos franceses Louis e Auguste 
Lumière, em 1885, o cinema em um curto espaço de 
tempo conseguiu chamar a atenção e se tornar uma 
ótima opção de lazer em todos os lugares onde se 
fez chegar. Ainda na era do cinema mudo, teve seu 
apogeu quando do surgimento de um dos maiores 
artistas que o mundo reverenciou – e reverencia —, 
o inesquecível Charlie Chaplin. Até hoje, os temas de 
seus filmes podem ser considerados atuais dentro do 
contexto sociopolítico que vivemos. Divirto-me bastante 
assistindo aos seus filmes.

No Brasil, a primeira exibição de um filme no ci-
nema foi no dia 8 de julho de 1896 na cidade do Rio 
de Janeiro. O belga Henri Paillie que possuía uma es-
pécie de cinema itinerante alugou uma sala na Rua do 
Ouvidor e lá projetou alguns filmes para uma seleta 
lista de convidados da elite carioca, se é que assim 
posso chamar. O mercado nacional tomou corpo a 
partir da década de 1920 através do que ficou conhe-
cido como Movimento Nacional Pró-Cinema. Foi aí 
que se deu início ao Ciclo do Recife, um dos mais im-
portantes movimentos do cinema brasileiro. Inúmeros 
jovens recifenses produziam filmes em boa escala e 
com qualidade para a época.

Um detalhe importante era a característica de 
produzir filmes de cunho regionalista, à mercê dos fil-
mes americanizados que eram produzidos no Brasil. 
Outra contribuição importante de Pernambuco para o 
cinema foi na década de 70 pelo Movimento Super 8, 
quando os filmes eram representados, basicamente, 
nos Festivais Nacionais de Cinema. O comum entre 
os dois movimentos é o discurso de resgate da cul-
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tura local, até hoje traço marcante da cultura do povo 
pernambucano, que eu tanto amo.

O cinema brasileiro atravessou vários ciclos du-
rante todos esses anos, e hoje vemos interessantes 
iniciativas do Governo Federal para alavancar ainda 
mais a produção de filmes no Brasil, como é o caso 
do projeto Cinema da Cidade, que leva sala de cine-
ma a Municípios com até 100 mil habitantes, por meio 
de parcerias com o Governo e Prefeitura locais. Outro 
projeto desenvolvido pelo Governo Federal, o Cinema 
Perto de Você, é voltado a cidades com população 
superior a 100 mil habitantes, a fim de proporcionar à 
população novas opções de acesso à cultura.

Recente pesquisa divulgada pelo IBOPE revelou 
que os brasileiros devem gastar este ano nas salas de 
cinemas de todo o País R$1,76 bilhão. O que é melhor 
de tudo isso é que a classe C, antes vista sem condi-
ções de pagar um ingresso de cinema, é a segunda 
que mais tem ido aos cinemas, confirmando a predis-
posição que o nosso povo tem pelas mais diversas 
expressões culturais. 

Aproveito este espaço, Sr. Presidente, meus no-
bres Parlamentares, para parabenizar os organizadores 
da quarta edição da Janela Internacional de Cinema 
do Recife, que acontece até o dia 11 de novembro. O 
festival, que conta com o apoio do Governo do Esta-
do, foi aberto com o filme Febre do Rato, do diretor 
pernambucano Cláudio Assis, vencedor do importante 
Festival de Cinema de Paulínia, no interior de São Pau-
lo. Convido todos a visitar Pernambuco e comparecer 
aos cinemas São Luiz e Fundação Joaquim Nabuco, 
onde acontece o evento.

Deixo aqui os meus parabéns a todos os profis-
sionais que trabalham direta ou indiretamente levando, 
por meio das telas do cinema, cultura e entretenimento 
a milhares de brasileiros. Em especial, aos mais antigos, 
que com perseverança e dedicação seguem construin-
do um cinema brasileiro cada vez melhor, merecedor 
dos prêmios internacionais que vêm conquistando ao 
longo desses últimos anos. Isso só nos enche de or-
gulho. Viva o cinema brasileiro!

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado a todos.
O SR. GENECIAS NORONHA (PMDB-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, aproveito a oportunidade nesta tribuna 
para traçar um panorama da região do Sertão Central 
do Ceará, de grande importância no contexto estadual.

Trata-se de macrorregião de planejamento, de-
finida pelo Governo do Estado e composta de 21 Mu-
nicípios, que ocupam área de mais de 29 mil quilôme-
tros quadrados, equivalente a quase 20% do território 
cearense.

O Sertão Central faz parte do semiárido, carac-
terizado pelo clima tropical quente, pela paisagem 
marcada por planos entremeados de pequenas eleva-
ções, afloramentos rochosos cristalinos e várzeas de 
cursos d’água intermitentes. As chuvas mal distribuí-
das durante o ano ocasionam estiagens prolongadas, 
que fazem secar a maioria dos rios. Nesse ambiente, 
predominam a vegetação do tipo caatinga arbustiva e 
os solos adequados à agricultura de subsistência e ao 
plantio do algodão.

Historicamente, a ocupação do sertão cearense 
ocorreu por meio da concessão de sesmarias para a 
atividade pastoril e o combate aos indígenas estabele-
cidos naquelas terras. Assim, seguindo os traçados dos 
principais rios – Jaguaribe, Banabuiu, Salgado – e as 
trilhas da pecuária, surgiram as primeiras povoações: 
Icó, Aracati, Quixeramobim, Sertões de Mombaça.

Esses primeiros agrupamentos atraíram novos 
moradores, desenvolveram-se e deram origem a outros 
núcleos de povoamento. Hoje, segundo estimativas do 
IBGE, a população da Macrorregião Sertão Central é 
de cerca de 600 mil habitantes, dos quais mais da me-
tade reside em áreas urbanas, confirmando a crescente 
tendência de urbanização registrada em todo o País.

A economia regional diversificou-se, conforme se 
pode verificar a partir dos dados setoriais. Em números 
aproximados, de um PIB equivalente a 2,5 bilhões de 
reais, a agropecuária contribui com 22%, a indústria 
com 13%, e os serviços com 65%. Entre as principais 
atividades, destacam-se: no setor primário, as culturas 
permanentes de banana, castanha de caju, coco, e as 
temporárias de feijão, milho, algodão e tomate, bem 
como a pecuária de corte e leiteira; no secundário, a 
fabricação de calçados de couro e óleos vegetais; e, no 
terciário, o comércio de gêneros alimentícios e bebidas.

A região apresenta, também, grande potencial 
turístico, que vem sendo explorado em locais como a 
Barragem do Açude do Cedro, em Quixadá, a Pedra 
do Letreiro, em Quixeramobim, as trilhas ecológicas e 
as peregrinações a santuários religiosos.

Dos 21 Municípios que, devido a suas caracterís-
ticas comuns, integram a Macrorregião Sertão Central, 
ressalto as peculiaridades dos seguintes: 

1) Boa Viagem, com sua topografia aci-
dentada, marcada por serras como as do Bar-
batão, do Gavião, de Santa Rita, e com o cli-
ma favorável à pratica de voo livre, asa-delta 
e outros esportes radicais;

2) Caridade, com suas jazidas de barita, 
de onde se obtém metal utilizado nas indústrias 
química, farmacêutica e de material elétrico;

3) Mombaça, com sua produção de mel 
e sua riqueza de talentos na área cultural, ex-
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pressa na atividade dos grupos folclóricos, no 
artesanato de crochê, bordados e peças con-
feccionadas em palha de carnaúba; e

4) Santa Quitéria, com seu polo de in-
dústria de calçados e as pedreiras de már-
more e granito.

Além desses, merece destaque Quixera-
mobim, o Coração do Ceará, maior produtor 
de leite do Estado, que, nos últimos anos, tem 
recebido forte impulso econômico com a che-
gada de indústrias e o consequente aumento 
da oferta de empregos. Graças a isso, tornou-
-se o maior centro urbano do Sertão Central, 
ultrapassando a marca dos 70 mil habitantes.

Com essas breves considerações, espero ter 
conseguido traçar, em linhas gerais, um quadro dos 
principais aspectos históricos, geográficos e econô-
micos do Sertão Central do Ceará e, especialmente, 
transmitir uma ideia da persistência e da capacidade 
de trabalho de seu povo, que, geração após geração, 
apesar da dureza das condições ambientais, busca 
fazer da região um lugar cada vez melhor para viver.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Apre-

sentação de proposições.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 107, DE 2011 

(Da Sra. Manuela D’ávila e outros)

Altera o artigo 109, da Constituição 
Federal, para possibilitar o deslocamento 
de competência para a Justiça Federal das 
causas relativas à atividade de grupos de 
extermínio.

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 art. 109 passa a vigorar acrescido do 
inciso V-B e §6º:

“Art. 109................................................

 ..............................................................

 ..............................................................

 ..............................................................
V-B – as causas relativas à atividade de 

grupos de extermínio a que se refere o § 6º 
deste artigo;

 ..............................................................
 ..............................................................

§ 6º O incidente de deslocamento de 
competência previsto no § 5º poderá ser sus-
citado, nos mesmos termos, nas hipóteses de 
crimes cometidos no contexto de atividade de 
grupos de extermínio.

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação.

Justificação

Legislação pertinente:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar 

e julgar:

I – as causas em que a União, entida-
de autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de auto-
ras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 
as de falência, as de acidentes de trabalho 
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça 
do Trabalho;

II – as causas entre Estado estrangeiro ou 
organismo internacional e Município ou pessoa 
domiciliada ou residente no País;

III – as causas fundadas em tratado ou 
contrato da União com Estado estrangeiro ou 
organismo internacional;

IV – os crimes políticos e as infrações pe-
nais praticadas em detrimento de bens, servi-
ços ou interesse da União ou de suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas, excluídas 
as contravenções e ressalvada a competência 
da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V – os crimes previstos em tratado ou 
convenção internacional, quando, iniciada a 
execução no País, o resultado tenha ou de-
vesse ter ocorrido no estrangeiro, ou recipro-
camente;

V-A as causas relativas a direitos huma-
nos a que se refere o § 5º deste artigo; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI – os crimes contra a organização do 
trabalho e, nos casos determinados por lei, 
contra o sistema financeiro e a ordem econô-
mico-financeira;

VII – os “habeas-corpus”, em matéria 
criminal de sua competência ou quando o 
constrangimento provier de autoridade cujos 
atos não estejam diretamente sujeitos a outra 
jurisdição;

VIII – os mandados de segurança e os 
“habeas-data” contra ato de autoridade fede-
ral, excetuados os casos de competência dos 
tribunais federais;
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IX – os crimes cometidos a bordo de na-
vios ou aeronaves, ressalvada a competência 
da Justiça Militar;

X – os crimes de ingresso ou perma-
nência irregular de estrangeiro, a execução 
de carta rogatória, após o “exequatur”, e de 
sentença estrangeira, após a homologação, as 
causas referentes à nacionalidade, inclusive a 
respectiva opção, e à naturalização;

XI – a disputa sobre direitos indígenas.

§ 1º – As causas em que a União for autora se-
rão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio 
a outra parte.

§ 2º – As causas intentadas contra a União po-
derão ser aforadas na seção judiciária em que for do-
miciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato 
ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja si-
tuada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

§ 3º – Serão processadas e julgadas na justiça 
estadual, no foro do domicílio dos segurados ou bene-
ficiários, as causas em que forem parte instituição de 
previdência social e segurado, sempre que a comar-
ca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verifi-
cada essa condição, a lei poderá permitir que outras 
causas sejam também processadas e julgadas pela 
justiça estadual.

§ 4º – Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso 
cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal 
na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos 
humanos, o Procurador-Geral da República, com a fi-
nalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 
decorrentes de tratados internacionais de direitos hu-
manos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 
perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase 
do inquérito ou processo, incidente de deslocamento 
de competência para a Justiça Federal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Sala das Sessões, 29 de junho de 2011.– Depu-
tada Manuela D’ávila, PCdoB/RS.

CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS 
(54ª Legislatura 2011-2015)
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Ementa: Altera o artigo 109, da Constituição Federal, 
para possibilitar o deslocamento de competência para 
a Justiça Federal das causas relativas à atividade de 
grupos de extermínio.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:
Autor da Proposição: MANUELA D’ÁVILA E OUTROS
Confirmadas :    187
Não Conferem :    007
Fora do Exercício :   002
Repetidas:     009
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Assinaturas Confirmadas

1 ADEMIR CAMILO PSD MG
2 AELTON FREITAS PR MG
3 ALBERTO FILHO PMDB MA
4 ALEX CANZIANI PTB PR
5 ALEXANDRE LEITE DEM SP
6 ALEXANDRE ROSO PSB RS
7 ALICE PORTUGAL PCdoB BA
8 ALINE CORRÊA PP SP
9 AMAURI TEIXEIRA PT BA
10 ANDERSON FERREIRA PR PE
11 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE
12 ANDRE MOURA PSC SE
13 ANDRE VARGAS PT PR
14 ANÍBAL GOMES PMDB CE
15 ANTÔNIA LÚCIA PSC AC
16 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
17 ANTONIO BULHÕES PRB SP
18 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
19 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
20 ARNON BEZERRA PTB CE
21 ARTHUR LIRA PP AL
22 ASSIS CARVALHO PT PI
23 ASSIS DO COUTO PT PR
24 ASSIS MELO PCdoB RS
25 AUREO PRTB RJ
26 BERNARDO SANTANA DE VASCONCELL PR MG
27 BIFFI PT MS
28 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
29 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
30 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
31 CARLOS EDUARDO CADOCA PSC PE
32 CARLOS ROBERTO PSDB SP
33 CARLOS ZARATTINI PT SP
34 CELSO MALDANER PMDB SC
35 CESAR COLNAGO PSDB ES
36 CÉSAR HALUM PSD TO
37 CHICO ALENCAR PSOL RJ
38 CHICO LOPES PCdoB CE
39 CLÁUDIO PUTY PT PA
40 CLEBER VERDE PRB MA
41 COSTA FERREIRA PSC MA
42 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
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43 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
44 DAVI ALCOLUMBRE DEM AP
45 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
46 DÉCIO LIMA PT SC
47 DEVANIR RIBEIRO PT SP
48 DOMINGOS DUTRA PT MA
49 DR. CARLOS ALBERTO PMN RJ
50 DR. PAULO CÉSAR PSD RJ
51 EDINHO BEZ PMDB SC
52 EDIO LOPES PMDB RR
53 EDSON SILVA PSB CE
54 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
55 EDUARDO DA FONTE PP PE
56 EDUARDO GOMES PSDB TO
57 EDUARDO SCIARRA PSD PR
58 ELISEU PADILHA PMDB RS
59 EMILIANO JOSÉ PT BA
60 ENIO BACCI PDT RS
61 ERIVELTON SANTANA PSC BA
62 EUDES XAVIER PT CE
63 FÁBIO FARIA PSD RN
64 FABIO TRAD PMDB MS
65 FELIPE BORNIER PSD RJ
66 FELIPE MAIA DEM RN
67 FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR PDT BA
68 FERNANDO COELHO FILHO PSB PE
69 FERNANDO FERRO PT PE
70 FERNANDO FRANCISCHINI PSDB PR
71 FERNANDO MARRONI PT RS
72 FILIPE PEREIRA PSC RJ
73 FLAVIANO MELO PMDB AC
74 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
75 GENECIAS NORONHA PMDB CE
76 GERALDO SIMÕES PT BA
77 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
78 GLADSON CAMELI PP AC
79 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
80 GUILHERME MUSSI PSD SP
81 HOMERO PEREIRA PSD MT
82 HUGO NAPOLEÃO PSD PI
83 JANETE CAPIBERIBE PSB AP
84 JEFFERSON CAMPOS PSD SP
85 JESUS RODRIGUES PT PI
86 JÔ MORAES PCdoB MG
87 JOÃO CAMPOS PSDB GO
88 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
89 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
90 JOÃO PIZZOLATTI PP SC
91 JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
92 JONAS DONIZETTE PSB SP
93 JOSÉ HUMBERTO PHS MG
94 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
95 JOSE STÉDILE PSB RS

96 JOSEPH BANDEIRA PT BA
97 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
98 JÚLIO DELGADO PSB MG
99 LÁZARO BOTELHO PP TO
100 LEANDRO VILELA PMDB GO
101 LELO COIMBRA PMDB ES
102 LEONARDO MONTEIRO PT MG
103 LEONARDO QUINTÃO PMDB MG
104 LILIAM SÁ PSD RJ
105 LINCOLN PORTELA PR MG
106 LINDOMAR GARÇON PV RO
107 LIRA MAIA DEM PA
108 LUCI CHOINACKI PT SC
109 LUCIANO CASTRO PR RR
110 LÚCIO VALE PR PA
111 LUIZ FERNANDO FARIA PP MG
112 LUIZ NISHIMORI PSDB PR
113 LUIZ NOÉ PSB RS
114 MANATO PDT ES
115 MANUELA D’ÁVILA PCdoB RS
116 MARCELO CASTRO PMDB PI
117 MARCON PT RS
118 MARCOS MEDRADO PDT BA
119 MÁRIO DE OLIVEIRA PSC MG
120 MARLLOS SAMPAIO PMDB PI
121 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
122 MAURÍCIO TRINDADE PR BA
123 MAURO MARIANI PMDB SC
124 MAURO NAZIF PSB RO
125 MIGUEL CORRÊA PT MG
126 MILTON MONTI PR SP
127 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
128 NEILTON MULIM PR RJ
129 NELSON MEURER PP PR
130 NELSON PELLEGRINO PT BA
131 NEWTON CARDOSO PMDB MG
132 NEWTON LIMA PT SP
133 NILTON CAPIXABA PTB RO
134 ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC
135 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
136 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
137 OZIEL OLIVEIRA PDT BA
138 PADRE JOÃO PT MG
139 PAES LANDIM PTB PI
140 PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
141 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
142 PAULO FEIJÓ PR RJ
143 PAULO FOLETTO PSB ES
144 PAULO FREIRE PR SP
145 PAULO PIAU PMDB MG
146 PAULO PIMENTA PT RS
147 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
148 PAULO TEIXEIRA PT SP
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149 PAULO WAGNER PV RN
150 PEDRO EUGÊNIO PT PE
151 PINTO ITAMARATY PSDB MA
152 RAIMUNDÃO PMDB CE
153 RATINHO JUNIOR PSC PR
154 RAUL HENRY PMDB PE
155 REBECCA GARCIA PP AM
156 RENATO MOLLING PP RS
157 RIBAMAR ALVES PSB MA
158 RICARDO BERZOINI PT SP
159 ROBERTO BALESTRA PP GO
160 ROBERTO DE LUCENA PV SP
161 ROBERTO SANTIAGO PSD SP
162 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
163 ROMERO RODRIGUES PSDB PB
164 RONALDO FONSECA PR DF
165 ROSANE FERREIRA PV PR
166 RUBENS OTONI PT GO
167 RUY CARNEIRO PSDB PB
168 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
169 SARAIVA FELIPE PMDB MG
170 SARNEY FILHO PV MA
171 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
172 SÉRGIO MORAES PTB RS
173 SIBÁ MACHADO PT AC
174 TAKAYAMA PSC PR
175 VALDIVINO DE OLIVEIRA PSDB GO
176 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA
177 VALTENIR PEREIRA PSB MT
178 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
179 VICENTE CANDIDO PT SP
180 VICENTINHO PT SP
181 VIEIRA DA CUNHA PDT RS
182 VILSON COVATTI PP RS
183 WALDIR MARANHÃO PP MA
184 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
185 ZÉ GERALDO PT PA
186 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
187 ZOINHO PR RJ

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 105, DE 2011 

(Do Sr. Zeca Dirceu)

Acrescenta art. 37-A à Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que “estabe-
lece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e 
dá outras providências”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar visa a acrescentar 

art. 37-A à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de vedar 

a utilização do número de habitantes como critério para 
autorização de contratação de operação de crédito 
externo por Município.

Art. 2º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, passa a vigorar acrescida de art. 37-A, com 
a seguinte redação:

“Art. 37-A.É vedada a utilização do nú-
mero de habitantes como critério para autori-
zação de contratação de operação de crédito 
externo pelos Municípios.” (NR)

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor 
noventa dias após a data de sua publicação oficial.

Justificação

A utilização, pela União, do quantitativo popula-
cional como um dos critérios para a autorização de 
contratação de operação de crédito externo pelos Mu-
nicípios, ao discriminar os de menor população, atenta 
diretamente contra o mandamento contido no art. 60, 
§ 4º, Cláusula Pétrea da Constituição Federal.

De fato, a prática que vem sendo utilizada, imposta 
por regulamento do Executivo, contraria frontalmente o 
Pacto Federativo, ao impedir que seja dado tratamento 
isonômico a todos os Municípios, que, independentemen-
te de seu número de habitantes, são Entes da Federação, 
com os mesmo direitos e prerrogativas constitucionais.

Por essa razão, apresentamos a presente proposi-
ção, que visa a eliminar do nosso ordenamento jurídico a 
verdadeira excrescência representada pela discriminação 
a que são submetidos Municípios de menor população, 
privados, de forma desarrazoada, do acesso ao crédito 
externo, por vezes muito mais vantajoso, simplesmen-
te por terem menos de cem mil habitantes, ainda que 
apresentem plenas condições econômico-financeiras 
de efetivar a contratação de operações dessa natureza.

Acreditando firmemente que a Lei consectária da 
presente proposição garantirá o tratamento isonômico 
determinado pela Constituição Federal a todos os Entes 
da Federação, permitindo, ainda, que muitos Municí-
pios possam obter os recursos externos necessários 
à melhoria da oferta de serviços públicos básicos a 
seus habitantes, contamos com o apoio dos ilustres 
Colegas Parlamentares para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011.– 
Deputado Zeca Dirceu, PT PR.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 106, DE 2011 

(Do Sr. Esperidião Amin)

Acrescenta novos dispositivos à Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, que “Institui o Estatuto Nacional 
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da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte”, com o objetivo de autorizar a cons-
tituição de sociedade de garantia solidária, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, passa a vigorar acrescida da se-
guinte Seção I-A do Capítulo IX – DO ESTÍMULO AO 
CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO:

“Seção I-A – Da Sociedade de Garantia Solidária.
Art. 61-A. É autorizada a constituição de Socie-

dade de Garantia Solidária – SGS, sob a forma de 
sociedade por ações, para a concessão de garantia a 
seus sócios participantes, sendo constituída de sócios 
participantes e de sócios investidores:

I – os sócios participantes serão, prefe-
rencialmente, microempresas e empresas de 
pequeno porte, observados um número míni-
mo de 100 (cem) participantes e a participação 
máxima individual de 5% (cinco por cento) do 
capital social;

II – os sócios investidores serão pessoas 
naturais ou jurídicas, que efetuarão aporte de 
capital na sociedade, com o objetivo exclusi-
vo de auferir rendimentos, não podendo sua 
participação, em conjunto, exceder a 49% 
(quarenta e nove por cento) do capital social.

§ 1º A Sociedade de Garantia Solidária terá seus 
atos arquivados no Registro Público de Empresas Mer-
cantis e terá como finalidade social exclusiva a con-
cessão de garantias pessoais ou reais a seus sócios 
participantes.

§ 2º O capital mínimo, subscrito e integralizado, 
para constituição de uma sociedade de garantia soli-
dária será de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

§ 3º É assegurado aos participantes que se re-
tirarem da sociedade o reembolso das ações que lhe 
pertençam e cuja titularidade não seja exigida em razão 
de uma garantia em vigor concedida pela sociedade.

§ 4º O estatuto social da sociedade estabelecerá 
o prazo mínimo de antecedência para solicitação de 
reembolso prevista no parágrafo anterior.

§ 5º É livre a negociação, entre sócios participan-
tes, de suas ações na respectiva sociedade de garantia 
solidária, respeitada a participação máxima que cada 
sócio pode atingir.

§ 6º Podem ser admitidos como sócios partici-
pantes as associações, as sociedades cooperativas, 
outras sociedades e profissionais liberais.

§ 7º Sem prejuízo do disposto nesta lei comple-
mentar, à sociedade de garantia solidária aplicam-se 
as disposições da lei especial que rege as sociedades 

por ações, aplicando-se-lhe ainda, nos casos omis-
sos, as disposições pertinentes do Código Civil ou 
até mesmo estudos da Lei da Sociedade de Garantia 
Recíproca da Espanha.

Art. 61-B. A sociedade de garantia solidária inte-
gra o sistema financeiro nacional, sendo regulada pelo 
Conselho Monetário Nacional e supervisionada pelo 
Banco Central do Brasil, no âmbito de suas respecti-
vas atribuições legais.

Art. 61-C. O estatuto social da sociedade de ga-
rantia solidária deve conter obrigatoriamente:

I – a finalidade social, as condições e os 
critérios para admissão e exclusão de novos 
sócios participantes;

II – as condições do privilégio em favor 
da sociedade sobre as ações detidas por sócio 
excluído por motivo de inadimplência;

III – a proibição de que as ações dos 
sócios participantes sejam oferecidas como 
garantia de qualquer espécie;

IV – a estrutura societária, compreen-
dendo a Assembleia-Geral, que funcionará 
como órgão máximo da sociedade e elegerá 
o Conselho Fiscal e o Conselho de Adminis-
tração, que, por sua vez, indicará os membros 
da Diretoria Executiva.

Art. 61-D. A sociedade de garantia solidária é 
sujeita ainda às seguintes condições:

I – proibição de concessão a um mes-
mo sócio participante de garantia superior a 
5% (cinco por cento) do capital social ou do 
total garantido pela sociedade, prevalecendo 
o que for maior;

II – proibição de concessão de crédito a 
seus sócios ou a terceiros; 

III – deverá observar na destinação:
dos resultados líquidos, a alocação de 

5% (cinco por cento) para a rubrica de reser-
va legal, respeitado o limite de até 20% (vinte 
por cento) do capital social; 

da parte correspondente aos sócios par-
ticipantes, a alocação de 50% (cinquenta por 
cento) para o fundo de risco, que será cons-
tituído também por aporte dos sócios inves-
tidores e de outras receitas aprovadas pela 
Assembleia-Geral da sociedade.

Art. 61-E. O contrato de garantia solidária tem por 
finalidade regular a concessão da garantia pela socie-
dade ao sócio participante, mediante o recebimento de 
taxa de remuneração pelo serviço prestado, devendo 
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fixar as cláusulas necessárias ao cumprimento das 
obrigações do sócio beneficiário perante a sociedade.

Parágrafo único. Para a concessão da garantia, 
a sociedade de garantia solidária poderá exigir a con-
tragarantia por parte do sócio participante beneficiário, 
respeitados os princípios que orientam a existência 
desse tipo de sociedade.

Art. 61-F. A sociedade de garantia solidária pode 
conceder garantia sobre o montante de recebíveis de 
seus sócios participantes, objeto de securitização, 
podendo também prestar o serviço de colocação de 
recebíveis junto à empresa de securitização especia-
lizada na emissão dos títulos e valores mobiliários 
transacionáveis no mercado de capitais, que atuará 
na condição de agente fiduciário.

Parágrafo único. O agente fiduciário de que trata 
o caput não tem direito de regresso contra as empre-
sas titulares dos valores e contas a receber, objeto da 
securitização.

Art. 61-G. A sociedade de garantia solidária po-
derá contar com os seguintes recursos:

I – recursos aportados pelos sócios par-
ticipantes;

II – financiamentos de bancos e outras 
instituições financeiras;

III – emissão de obrigações de qualquer 
espécie;

IV – recursos públicos, a serem definidos 
na forma da lei.

Art. 61-H. É autorizada a constituição de socieda-
de de contragarantia, que tem como finalidade o ofe-
recimento de contragarantias à sociedade de garantia 
solidária, nos termos da regulamentação”. 

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor após 
decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publica-
ção oficial.

Justificação

Este projeto de lei complementar é a reapresen-
tação integral – com a devida revisão, que buscou o 
aprimoramento de cunho constitucional, redacional e 
de técnica legislativa – do PLP nº 109, de 2007, de 
autoria do ilustre ex-deputado Fernando Coruja, que 
infelizmente foi arquivado, em 31/01/2011, após o tér-
mino da Legislatura passada, por força do art. 105 do 
Regimento Interno desta Casa. 

No entanto, diante da importância do tema abor-
dado, qual seja a regulamentação das sociedades de 
garantia solidária, que serão muito úteis ao desenvolvi-
mento e fortalecimento das microempresas e empresas 
de pequeno porte em nosso País, nos sentimos com-
pelidos a reapresentar a referida proposição, tendo a 

preocupação de preservar sua redação original, inclu-
sive aproveitando sua justificação, que ora se reproduz:

“A Lei Complementar nº 123, de 2006, represen-
tou um avanço importante para as micro e pequenas 
empresas. Ela significa o coroamento de um grande 
esforço empreendido por inúmeras instituições e par-
lamentares em busca de políticas públicas que impul-
sionem esse segmento da sociedade. Particularmente 
relevante é a instituição do Supersimples, que amplia 
significativamente o alcance do Simples, passando a 
abranger Estados e Municípios.

Ocorre que a referida lei complementar não prevê 
um sistema de garantia acessível aos empreendimentos 
de menor porte. O antigo Estatuto da Microempresa, Lei 
nº 9.841, de 5 de outubro de 1999, revogado, autoriza-
va a constituição de sociedades de garantia solidária, 
mas, na prática, tais sociedades não saíram do papel.

O texto da Lei Complementar nº 123 que foi apro-
vado pelo Congresso Nacional mantinha a previsão 
de constituição de sociedade de garantia solidária, 
com uma redação muito sucinta, que deixava toda a 
regulamentação do sistema para o Poder Executivo. O 
Presidente da República o vetou integralmente, sob o 
argumento de que ele só contemplava micro e peque-
nas empresas, deixando de fora segmentos importantes 
da sociedade que seriam potenciais usuários desse 
tipo de sociedade. Inusitado tal argumento, uma vez 
que foi concebido justamente dentro da Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas.

Em todo caso, é importante avaliar a razão de, a 
despeito do marco legal vigente desde 1999, o sistema 
de garantia solidária não ter decolado. Parece-nos que, 
além da falta de disposição política para implementá-
-la, a legislação não tratou da melhor forma alguns 
elementos importantes.

Entre eles, destaque-se o fato de que a lei não 
dispunha que as sociedades de garantia solidária in-
tegravam o sistema financeiro nacional, sendo, portan-
to, obrigatoriamente fiscalizadas pelo Banco Central. 
O texto remetia a fiscalização ao Sebrae, órgão não 
integrante da estrutura do Estado, embora seu finan-
ciamento seja por contribuições compulsórias.

Outro elemento que contribuiu para que o siste-
ma não vingasse foi a inexigência de capital mínimo 
para tais sociedades operarem.

Sem isso, não se garante a escala necessária 
para as operações. Aqui, o fixamos em R$ 200 mil.

Também relacionado à questão da escala, o nú-
mero mínimo de sócios para as sociedades operarem 
era de 10, claramente insuficiente, razão por que op-
tamos pelo número de 100.

Destacamos ainda a obrigatoriedade de consti-
tuição sob a forma de sociedade anônima, a nosso ver 
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inadequada. Propomos a forma de sociedade de tipo 
especial, que abarca aspectos de sociedade anônima, 
mas com algumas características distintas, que dão 
conta das especificidades.

É bom ressaltar que, no início de julho de 2007, 
foi aprovado pela Câmara dos Deputados o Projeto de 
Lei Complementar nº 79, de 2007, com várias altera-
ções na Lei Complementar nº 123, de 2006. Entre as 
mudanças, reintroduz-se a previsão de sistema nacional 
de garantia de crédito, já definindo que ele integrará o 
sistema financeiro nacional.

Em nosso entender, o texto aprovado traz avan-
ços em relação ao modelo da Lei nº 9.841, de 1999, 
mas ainda carece de aperfeiçoamento, pois poderia 
ter estabelecido os parâmetros de funcionamento das 
sociedades de garantia. Por isso, entendemos a opor-
tunidade deste projeto.

Há muitos países em que sociedades de garan-
tia voltadas para pequenos empreendimentos foram 
implementadas com êxito. Baumgartner (2004)1 faz 
um apanhado de diversas experiências. No sudeste 
asiático, por exemplo, a autora relata que se segue o 
modelo de sociedades de garantia corporativista, em 
que os recursos advêm principalmente do setor pú-
blico. No Japão, que conta com um amplo sistema de 
apoio às micro e pequenas empresas, opera-se por 
meio de uma confederação nacional composta por 
52 sociedades de garantia, contando com maciços 
recursos públicos.

Sobre os países europeus, Baumgartner relata que 
existe um amplo sistema de garantia solidária. Na Ale-
manha, opera-se com sociedades de responsabilidade 
limitada, regidas por leis do sistema financeiro. Na França, 
há 3 sistemas, a mais antiga sob a forma de sociedade 
mercantil. As mais novas são instituições financeiras.

A experiência espanhola merece particular aten-
ção, uma vez que as sociedades de garantia recípro-
cas – SGR’s desempenham papel de grande relevo e 
serviram de inspiração para o modelo de sociedades 
de garantia solidária que se tentou implantar no Brasil. 
Tais sociedades são instituições financeiras, sem fins 
lucrativos, cujas cotas as microempresas interessa-
das em obter garantias têm que adquirir. Ao término 
da operação de crédito tal cota pode ser reembolsada 
ou a empresa pode optar por permanecer associada.

Há mais de 20 sociedades de garantia recíproca 
atuando naquele país, beneficiando anualmente cer-

ca de 20 mil empresas, com operações anuais que se 
aproximam de 1 bilhão de euros.

Destaque-se ainda a entidade de refinanciamento 
denominada Cersa, que cobre total ou parcialmente os 
riscos assumidos pelas referidas sociedades. Fernando 
Puga (2002) informa que, em junho de 2001, a Cersa 
possuía um patrimônio de 45,5 milhões de euros, dos 
quais mais de 90% do governo espanhol. O restante do 
patrimônio se dividia entre as sociedades de garantia 
recíproca e instituições financeiras.2

Na América Latina, também há experiências com 
sociedades de garantia de crédito para microempre-
sas, sendo a Argentina o país mais avançado neste 
campo, exigindo-se capital mínimo de US$ 240 mil e 
pelo menos 120 sócios.

A partir da análise sobre os motivos da falta de 
êxito da tentativa brasileira com sociedades de garan-
tia solidária e da bem-sucedida experiência em vários 
países, propomos o presente projeto de lei comple-
mentar, com a confiança de que este providenciará o 
marco regulatório necessário para a plena efetivida-
de do sistema, superando um gargalo para o floresci-
mento dos microempreendimentos brasileiros, que é 
precisamente a insuficiência de crédito motivada pela 
falta de garantias. (...)”.

Assim, diante das considerações acima e pelo 
relevante mérito da proposição voltada ao desenvol-
vimento do expressivo segmento das microempresas 
e empresas de pequeno porte, que muito represen-
tam no contexto da economia nacional, julgamos que 
o presente projeto de lei complementar aperfeiçoará 
o Estatuto da Microempresa e da Empresa Pequeno 
Porte, ao tempo em que fará por merecer a devida 
atenção e necessário apoiamento de nossos ilustres 
Pares, com vistas à sua breve aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, 8 de NOVEMBRO de 2011. – 
Deputado Esperidião Amin.

PROJETO DE LEI Nº 2.642, DE 2011 
(Do Sr. Otoniel Lima)

Acrescenta dispositivos ao Decreto-lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, e à Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, que “dispõe sobre os crimes hedion-
dos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da 
Constituição Federal, e determina outras 
providências”

O Congresso Nacional decreta:

1 Baumgartner, Regiane. “Propostas para implementação de um sistema de garantia de crédito mutualista como alternativa de acesso ao 
crédito para as micro, pequenas e médias empresas no Brasil. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina.

2 Ver Puga, Fernando Pimentel. (2002). O apoio financeiro às micro, pequenas e médias empresas na  Espanha, no Japão e no México. Texto 
para Discussão nº 96. BNDES.
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Art. 1.º Esta lei acrescenta dispositivos ao Decre-
to-lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, e à Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, que 
“dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 
5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina 
outras providências”, a fim de tipificar como dolosos e 
hediondos os crimes de homicídio e de lesão corporal 
praticados na direção de veículo automotor, quando o 
agente estiver sob a influência de álcool ou substância 
tóxica ou entorpecente de efeitos análogos.

Art. 2.º O art. 121 do Decreto-lei n.º 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 121.  ..............................................
§2.º  .......................................................
VI – na direção de veículo automotor, se 

o agente estiver sob a influência de álcool ou 
substância tóxica ou entorpecente de efeitos 
análogos:

 ....................................................  (NR)”

Art. 3.º O Decreto-lei n.º 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte 
art. 129-A:

“Lesão corporal na direção de veículo auto-
motor

Art. 129-A. Ofender a integridade corporal ou a 
saúde de outrem na direção de veículo automotor, se o 
agente estiver sob a influência de álcool ou substância 
tóxica ou entorpecente de efeitos análogos:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, no caso 
de lesão corporal de natureza grave, e reclusão de 
oito a quinze anos, no caso de lesão corporal seguida 
de morte.”

Art. 4.º A Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1.º..... .............................................
I – homicídio (art. 121), quando pratica-

do em atividade típica de grupo de extermínio, 
ainda que cometido por um só agente, e ho-
micídio qualificado (art. 121, §2.º, I, II, III, IV, V 
e VII-C – lesão corporal na direção de veículo 
automotor (art. 129-A) 

 .....................................................” (NR)

Art. 5.º A constatação da influência de álcool ou 
de substância tóxica ou entorpecente de efeitos aná-
logos na direção de veículo automotor poderá ser fei-
ta por exames clínicos ou quaisquer outros meios de 
prova admitidos em direito.

Art. 6.º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 7.º Revoga-se o art. 306 da Lei n.º 9.503, de 
23 de setembro de 1997.

Justificação

As notícias diárias de mortes no trânsito, causadas 
por motoristas embriagados ou drogados, tornam impe-
riosa a elaboração de uma medida legislativa extrema.

Por isso, apresentamos esta proposição, cujo ob-
jetivo é, em primeiro lugar, tornar dolosos o homicídio e 
a lesão corporal praticados na direção de veículo auto-
motor, estando o condutor sob a influência de álcool ou 
substância tóxica ou entorpecente de efeitos análogos.

A par disso, procuramos caracterizar estes cri-
mes como hediondos, incluindo-os na lista da Lei n.º 
8.072/90.

Finalmente, mas não menor importante, busca-
mos, com o projeto, terminar com a polêmica da neces-
sidade do bafômetro para caracterizar a embriaguez, 
o que desmoraliza a aplicação da lei.

Tratando-se de medida urgente para frear a vio-
lência no trânsito, contamos com o rápido e decisivo 
apoio dos ilustres Pares.

Sala das Sessões,8 de novembro de 2011.– 
Deputado Otoniel Lima.

PROJETO DE LEI Nº 2.643, DE 2011 
(Do Sr. Edinho Bez)

Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 
2001, e a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 
2005, de forma a assegurar a participação 
das instituições educacionais referidas no 
art. 242 da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.260, de 12 de julho 

de 2001 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o Fica instituído, nos termos desta Lei, o Fun-

do de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 
– FIES, de natureza contábil, destinado à concessão 
de financiamento a estudantes regularmente matricu-
lados em cursos superiores não gratuitos, inclusive os 
oferecidos pelas instituições a que se refere o art. 242 
da Constituição Federal, e com avaliação positiva nos 
processos conduzidos pelo Ministério da Educação de 
acordo com regulamentação própria. (NR)”

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 11.096, de 13 de janei-
ro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o Fica instituído, sob a gestão do 
Ministério da Educação, o Programa Univer-
sidade para Todos – PROUNI, destinado à 
concessão de bolsas de estudo integrais e 
bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta 
por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cen-
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to) para estudantes de cursos de graduação 
e sequenciais de formação específica, em:

I – instituições privadas de ensino supe-
rior, com ou sem fins lucrativos;

II – instituições educacionais oficiais cria-
das por lei estadual ou municipal e existentes 
na data da promulgação da Constituição Fe-
deral, que não sejam total ou preponderante-
mente mantidas com recursos públicos. (NR)”

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O art. 242 da Constituição Federal refere-se a 
instituições não gratuitas, mas que são públicas – 
criadas por lei estadual ou municipal, antes da data 
de promulgação da Carta Magna.

Os alunos dessas instituições – de natureza pú-
blica e amparadas pela Constituição – não são, con-
tudo, beneficiários dos dois principais programas que 
possibilitam o acesso e a permanência na educação 
superior: o Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior -FIES e o Programa Universidade 
para Todos- Prouni.

O escopo desses programas é ampliar o número 
de vagas na educação superior, de forma a contribuir 
para um maior acesso dos jovens à educação supe-
rior. Este objetivo consta da proposta inicial de novo 
PNE, encaminhada pelo Executivo – PL nº 8.035/10, 
que prevê:

“Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula 
na educação superior para cinquenta por cento 
e a taxa líquida para trinta e três por cento da 
população de dezoito a vinte e quatro anos, 
assegurando a qualidade da oferta.”

O sítio institucional do MEC define o FIES como 
programa destinado a financiar a graduação na edu-
cação superior de estudantes matriculados em insti-
tuições não gratuitas. Assim, as instituições a que se 
refere o art. 242 estão inseridas no universo do pro-
grama. Estas instituições, inclusive, provavelmente já 
contam com algumas isenções em função do princípio 
da imunidade recíproca entre as esferas federativas e/
ou a condição de entidades beneficentes. Ocorre que, 
sendo a adesão voluntária, as próprias instituições 
procederão à análise da conveniência de sua partici-
pação no Prouni.

A proposta visa, desta forma, garantir o direito 
dos estudantes e contribuir para a manutenção de ins-
tituições de natureza pública.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011.– 
Deputado Edinho Bez.

PROJETO DE LEI Nº 2.644, DE 2011 
(Do Sr. Alberto Filho)

Define as diretrizes da Política Brasilei-
ra de Ecologia Molecular para o Uso Susten-
tável da Biodiversidade da Mata Atlântica, 
da Zona Costeira e Marítima, da Amazônia, 
e outros Biomas Nacionais, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Esta lei estabelece as diretrizes da Po-

lítica Brasileira de Ecologia Molecular para Uso Sus-
tentável da Biodiversidade da Mata Atlântica, da Zona 
Costeira e Marítima, da Amazônia, e outros Biomas 
Nacionais, a ser implementada de forma participativa 
e integrada pelos governos federal, estaduais e muni-
cipais, e pela sociedade civil organizada.

Art. 2º – A Política Brasileira de Ecologia Mole-
cular para Uso Sustentável da Biodiversidade da Mata 
Atlântica, da Zona Costeira e Marítima, da Amazônia, 
e outros Biomas Nacionais tem os seguintes objetivos:

I – incentivar a exploração econômica 
da biodiversidade da Mata Atlântica, da Zona 
Costeira e Marítima, da Amazônia brasileira, 
e de outros Biomas Nacionais, de modo sus-
tentável, observadas as diretrizes da Conven-
ção da Diversidade Biológica e a legislação de 
acesso aos recursos genéticos;

II – promover a implantação de pólos de 
bioindústrias nas regiões de Mata Atlântica, 
da Zona Costeira e Marítima, da Amazônia, e 
de outros Biomas Nacionais;

III – estimular o desenvolvimento de em-
presas regionais de biotecnologia e de biopro-
dutos com competência para concorrer nos 
mercados nacional e internacional;

IV – estimular a capacitação tecnológica 
das empresas regionais em biotecnologia e 
desenvolvimento de bioprodutos;

V – estimular o avanço tecnológico dos 
centros de excelência em pesquisa e desen-
volvimento de biotecnologia instalados nas 
diversas regiões;

VI – implantar e assegurar o funciona-
mento de estruturas laboratoriais e a capa-
citação técnica e científica nas áreas de bio-
prospecção, biotecnologia e constituição de 
bioindústrias;

VII – promover a inserção das populações 
tradicionais da Região da Mata Atlântica, da 
Zona Costeira e Marítima, da Amazônia Le-
gal brasileira, e de outros Biomas Nacionais 
no processo produtivo e na bioprospecção;
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VIII – zelar pelo estabelecimento de me-
canismos para a justa repartição de benefícios 
advindos do uso econômico da biodiversidade;

IX – promover a ampliação de canais de 
comercialização de bioprodutos;

X – articular canais de financiamento.

Art. 3º O planejamento e a administração da Po-
lítica Brasileira de Ecologia Molecular para Uso Sus-
tentável da Biodiversidade da Mata Atlântica, da Zona 
Costeira e Marítima, da Amazônia, e outros Biomas 
Nacionais serão realizada na forma de seu regula-
mento, assegurada a ampla participação de autori-
dades de governos estaduais e de outros setores do 
Poder Público, sobretudo os Institutos de Pesquisa, 
especialistas e representantes do setor privado, bem 
como da sociedade civil organizada e das comunida-
des tradicionais.

Art. 4º São diretrizes a serem seguidas na imple-
mentação das disposições estabelecidas por esta Lei:

I – estabelecer as metas e prioridades, 
com indicativos de utilização de recursos;

II – acompanhar e avaliar as atividades 
da Política Brasileira de Ecologia Molecular 
para Uso Sustentável da Biodiversidade da 
Mata Atlântica, da Zona Costeira e Marítima, 
da Amazônia, e outros Biomas Nacionais;

III – articular a participação dos órgãos 
governamentais e dos governos estaduais;

IV – criar e implantar centros de biotec-
nologia nas regiões da Mata Atlântica, da Zona 
Costeira e Marítima, da Amazônia, e de outros 
biomas nacionais, voltados às pesquisas sobre 
a biodiversidade, de preferência interligados a 
uma Rede Nacional de Laboratórios e a Gru-
pos de Pesquisadores.

Art. 5º Os centros de biotecnologia, previstos 
no inciso IV do art. 4º desta Lei, terão por principais 
objetivos:

I – desenvolver novas tecnologias Bio-
tecnológicas;

II – participar e coordenar uma rede de 
laboratórios regionais e nacionais que de-
senvolverão pesquisas integradas na área de 
biotecnologia;

III – dar suporte às empresas de transfor-
mação e industrialização de produtos naturais 
na implementação de pólos e parques bioin-
dustriais e prestar serviços às empresas nas 
áreas de toxicologia, farmacologia, controle de 
qualidade, certificação, propriedade industrial 
e transferência de tecnologia;

IV – contribuir para a formação de em-
presas de base tecnológicas;

V – estimular o crescimento das empre-
sas existentes e atrair novas empresas para 
o setor de recursos naturais;

VI – contribuir para a formação de recur-
sos humanos a cargo de entidades de ensino.

Art. 6º – As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O que motivou, inicialmente, a apresentação deste 
projeto de lei foi a preocupação com a implantação do 
Centro de Biotecnologia da Mata Atlântica, nos mol-
des em que se propõe seja implantado o Centro de 
Biotecnologia da Amazônia.

O Centro de Biotecnologia da Amazônia integra 
o Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para Uso 
Sustentável da Biodiversidade da Amazônia – PRO-
BEM, instituído através do Decreto nº 4.284, de 26 de 
junho de 2002.

Configura-se de alta relevância a instituição de 
um programa como esse, e para a segurança de sua 
implementação e manutenção, não só para a Amazônia, 
mas também para a Mata Atlântica, a Zona Costeira e 
Marítima e outros Biomas Nacionais, entendemos que 
as suas diretrizes devam ser estabelecidas através de 
lei, nos termos apresentados na presente proposição.

Expostas as razões de mérito, cumpre salientar 
que a propositura encontra respaldo constitucional 
no artigo 23 c/c os artigos 24, VI; 48 ,IV; 218 e ss., da 
Constituição Federal, que estabelecem a competên-
cia da União para legislar sobre programas nacionais, 
regionais e setoriais de desenvolvimento, bem como a 
responsabilidade do Estado para com a promoção e 
o incentivo ao desenvolvimento científico, à pesquisa 
e à capacitação tecnológicas, tendo em vista o bem 
público e o progresso das ciências.

Sendo assim, esperamos contar com o apoio de 
nossos ilustres Pares, para a aprovação da presente 
proposição, por consubstanciar proposta de relevante 
interesse público.

Sala das Sessões, 8 de novembro 2011. – 
Deputado Federal Alberto Filho, PMDB/MA.

PROJETO DE LEI Nº 2.645, DE 2011 
(Do Sr. Alberto Filho)

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que “dispõe sobre os planos e segu-
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ros privados de assistência à saúde, e dá 
outras providências”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A presente lei destina-se a alterar a legis-

lação sobre planos privados de assistência à saúde.
Art. 2º O art. 16 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 

1998, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIII:

“Art. 16 .................................................

 ..............................................................

 ..............................................................
XIII – endereços para correspondência e 

eletrônico, bem como telefones para contato, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar e dos 
órgãos de defesa do consumidor atuantes na 
respectiva Unidade da Federação ou Município.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor após 90 (noventa) 
dias de sua publicação.

Justificação

São bastante corriqueiras as notícias que dão 
conta sobre abusos praticados pelas empresas de 
planos de saúde. Muitas vezes o consumidor não tem 
como se proteger das alegações das operadoras que 
visam impedir o gozo de um direito legalmente ou con-
tratualmente assegurado.

Uma lei, evidentemente, não tem o dom de ga-
rantir, por si só, o gozo da plenitude dos direitos nela 
insculpidos. Para isso existem os órgãos de defesa do 
consumidor, de fiscalização e regulação e o próprio 
Poder Judiciário.

Ocorre que, em muitas circunstâncias, como no 
caso de necessidade prementes de saúde, não fica 
claro para o consumidor para pensar em qual a me-
lhor estratégia para fazer valer seus direitos. Nessas 
ocasiões, é necessário que ele se remeta aos servi-
ços de defesa do consumidor ou, no caso específico 
dos planos de saúde, à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar –

ANS –-, que mantêm telefones de ligação gratuita 
para orientar e receber reclamações dos beneficiários 
de contratos do setor supletivo.

Assim, propomos que nos contratos firmados en-
tre operadoras e consumidores, constem os endereços 
de correspondência e eletrônicos e os telefones da 
ANS e dos órgãos de defesa do consumidor (PRON-
CONs, DECONs etc.), com vistas a facilitar o contato 
e garantir a correta e pronta orientação.

Esta proposição foi apresentada pelo ex-deputado 
federal Luiz Bassuma, na legislatura anterior a esta e, 
por sua solicitação, assumo a autoria reapresentan-
do este importante projeto de lei que, se aprovado, 
beneficiará os titulares de planos de saúde em suas 

necessidades de informações urgentes e necessárias 
ao pronto atendimento pelas empresas deste setor.

Ante o exposto, e certo da justeza e grande al-
cance social desta proposição, esperamos contar com 
o apoio de nossos ilustres Pares para sua transforma-
ção em norma jurídica.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011.– 
Deputado Federal Alberto Filho, PMDB/MA.

PROJETO DE LEI Nº 2.646, DE 2011 
(Do Sr. Alberto Filho)

Altera o art. 2º da Lei nº 1.060, de 5 de 
fevereiro de 1950. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estende os benefícios da assis-

tência judiciária às pessoas jurídicas. 
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 1.060, de 5 fevereiro de 

1950, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º ....................................................
........................................................................
........................................................................
................................

§ 1º Considera-se necessitado, para os 
fins legais, toda pessoa física cuja situação 
econômica não lhe permita pagar as custas do 
processo e os honorários de advogado sem 
prejuízo do sustento próprio ou da família, ou 
toda pessoa jurídica que não possa arcar com 
as mesmas despesas sem prejuízo à sua ati-
vidade empresarial. 

§ 2º O benefício de que trata esta lei 
somente será deferido à pessoa jurídica em 
situação regular, cujos atos constitutivos este-
jam inscritos no competente órgão de registro. 

§ 3º É assegurado o benefício de que 
trata essa lei às pessoas jurídicas de nature-
za assistencial, filantrópica ou sindical, desde 
que atuem no interesse da coletividade e não 
possuam finalidade lucrativa. (NR) 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

O acesso do cidadão à prestação jurisdicional 
do Estado é garantia constitucional que há muito vem 
sendo moldada em nossas Cartas Maiores, tendo sido 
aprimorada gradativamente em cada nova Assembléia 
Constituinte, ou mesmo por meio de emendas consti-
tucionais. A assistência judiciária é, um dos mais im-
portantes instrumentos que viabilizam esse acesso do 
cidadão ao Poder Judiciário. 
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Com a formatação do Estado Democrático de 
Direito, essa conquista se aprimora e o povo brasilei-
ro pode assim, por intermédio da Justiça, alcançar a 
solução de problemas de caráter não apenas econô-
mico, mas também de cunho social. 

A gratuidade de Justiça não tem o simples escopo do 
benefício econômico; sobretudo, ela propicia ao cidadão 
que se encontre em dificuldades, ou momentaneamente 
desprovido de recursos, a elucidação de problemas jun-
to ao Judiciário, que é a última e possível instância para 
resolução das questões que afligem a nossa sociedade. 

Insere-se neste contexto a função social do direito, 
bem como do próprio instituto da assistência judiciária. 

Sendo um instrumento de inserção social, a gra-
tuidade tem o poder de transformar uma pretensão ou 
um direito agredido em Justiça. Na sociedade moderna, 
dentro dos preceitos do Estado Democrático de Direito 
vigente, não pode o Judiciário se afastar ou criar bar-
reiras ao acesso da sociedade à Justiça; antes, tem o 
dever de ampliar-lhe a abrangência. 

Desde o início do século passado houve a preo-
cupação com o aspecto social da assistência, que foi 
inclusive determinante para a fundamentação e a pró-
pria elaboração da lei, como se verifica na justificação 
do Anteprojeto de Lei, cujo trecho é transcrito abaixo: 

“Ora, se o indivíduo economicamente fra-
co tem o seu direito violado por um potentado, 
é claro, que cumpre ao Estado prestar-lhe as-
sistência, de tal forma, que, possa o desvalido 
obrigar o forte a recuar nas suas investidas anti-
-sociais, tornando efetivo o império do direito. 
Com esta atitude o Estado não pratica ato de 
caridade, distribui justiça, no exercício de sua 
função normal de defensor dos interesses to-
tais da coletividade.” (grifamos) 

Assim sendo, o legislador sempre tem de buscar 
a melhor forma de disponibilizar ao cidadão possibili-
dades de concretização de suas necessidades. Neste 
sentido, é mais que justa a ampliação da assistência 
judiciária às pessoas jurídicas, porquanto é uma ex-
tensão da própria sociedade, tendo uma grande re-
levância social, vez que exercem uma função social 
complementar a do Estado, especialmente no que diz 
respeito à formação e ao emprego. 

Quanto ao direito, já há algum tempo, a doutrina 
e a jurisprudência pátrias vêm se inclinando e conso-
lidando no caminho de ver a assistência judiciária ser 
estendida às pessoas jurídicas. Até mesmo pelo cará-
ter inclusivo do instrumento, é plausível e acertada a 
interpretação mais ampla dada ao texto da Lei 1.060 
de 5 de fevereiro de 1950, no qual não se vislumbra 

qualquer vedação no sentido da concessão da gratui-
dade de justiça às pessoas morais. 

Nesta esteira, pode-se colecionar jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça na qual vislumbramos 
a posição mais atual, calcada na possibilidade de con-
cessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas 
com ou sem fins lucrativos: 

Processo:  Resp 713942 / RS; RECURSO ESPECIAL 
2005/0003143-0 
Relator (a): Ministro JOSÉ DELGADO (1105)
Órgão Julgador: T1 – PRIMEIRA TURMA 
Data do Julgamento: 03/05/2005 
Data da Publicação/Fonte: DJ 13.06.2005 p. 200 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. 
PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. POS-
SIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ACÓRDÃO 
RECORRIDO FUNDADO EM CONTEÚDO FÁTICO-
-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 7 
DESTE TRIBUNAL. 

Processo : RESP 512335 / SP; RECURSO ESPECIAL 
2003/0027045-0 
Relator (a): Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR (1110)
Órgão Julgador: T4 – QUARTA TURMA 
Data do Julgamento: 21/10/2004 
Data da Publicação/Fonte: DJ 09.02.2005 p. 194 
Ementa:  PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPE-
CIAL INTERPOSTO PELA LETRA “C” DO AUTORI-
ZADOR CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICI-
ÁRIA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. 
LEI N. 1.060/50. APLICABILIDADE, EM TESE. CON-
CORDATA. EXAME DO ESTADO DE NECESSIDADE. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTE-
RIZADA, NO PONTO. CONHECIMENTO PARCIAL. 
IMPROVIMENTO. 

Processo : Resp 715048 / RS ; RECURSO ESPECIAL 
2004/0182819-0 
Relator (a): Ministro JORGE SCARTEZZINI (1113)
Órgão Julgador: T4 – QUARTA TURMA 
Data do Julgamento: 26/04/2005 
Data da Publicação/Fonte: DJ 16.05.2005 p. 365 
Ementa : RECURSO ESPECIAL – PESSOA JURÍDI-
CA COM FINS LUCRATIVOS – JUSTIÇA GRATUITA – 
CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM 
OS ENCARGOS PROCESSUAIS SEM COMPRO-
METER A EXISTÊNCIA DA PRÓPRIA SOCIEDADE 
– COMPROVAÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE A 
QUO – ENTENDER DE MANEIRA DIVERSA IMPLI-
CA REEXAME DE PROVA – MATÉRIA PACIFICADA 
– SÚMULA 83 DESTA CORTE. 

Não obstante a salutar ampliação do instituto, 
não se pode conceder indistintamente a assistência 
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judiciária a todas as empresas ou instituições; há de 
se restringir a possibilidade de utilização do benefício, 
por meio de regras específicas e predeterminadas. 

Assim, para fazer jus à assistência judiciária, 
primeiramente as entidades representativas deverão 
estar com sua situação regularizada, conforme o que 
estabelece o novo Código Civil. Ou seja, deverão ter 
seus atos constitutivos inscritos no competente órgão 
de registro próprio, como o CNPJ do Ministério da Fa-
zenda, os Registros Públicos de Empresas Mercantis 
e demais órgãos legais necessários para a sua regular 
atuação perante a sociedade. 

Neste mesmo contexto, deve ser observada, como 
condição ao benefício, a impossibilidade da entidade 
prover as custas do processo e os honorários de ad-
vogado, sem prejuízo de sua atividade empresarial. 
Esta premissa tem de ser considerada como regra 
imperativa para o direito ao benefício. 

Como exceção à regra restritiva, acolhe-se as 
pessoas jurídicas que têm atuação de relevância social, 
buscam direitos da coletividade e não atuem por conta de 
interesses particulares da entidade. Neste caso, especi-
ficamente, encontram-se as pessoas jurídicas sem fins 
lucrativos que possuem natureza assistencial, filantrópi-
ca ou sindical, que no caso determinado postulem em 
defesa dos interesses da coletividade que representam. 

Há de se considerar que, a despeito da legiti-
midade atribuída às associações legalmente consti-
tuídas há pelo menos um ano, conforme determina a 
Lei Federal 8.078/90, o direito de ação esculpida em 
interesses coletivos e direitos individuais homogêneos 
é insuficiente para assegurar o amplo acesso desses 
legitimados ao Judiciário ou à prestação jurisdicional 
da qual necessitam. 

Em termos gerais, estender o direito a assistência 
judiciária às pessoas jurídicas, respalda o anseio social por 
uma maior cobertura às empresas de cunho assistencial 
e de pequeno porte, bem como consolida o entendimen-
to jurídico que se pacifica gradualmente nos Tribunais. 

O presente projeto visa garantir o verdadeiro 
propósito da Lei nº 1.0606/50, que é de assegurar o 
acesso ao Judiciário dos que, em razão da humildade 
de suas condições econômicas, independentemente se 
serem pessoas físicas ou morais, não têm como arcar 
com as custas e despesas judiciais; e ainda, o que é 
mais importante, ampliar essa garantia do exercício 
pleno da cidadania em busca do bem maior, a Justiça. 

Esta proposição foi, na legislatura passada, apre-
sentada pelo ex-Luiz Bassuma que muito gentilmente 
aceitou que este parlamentar a reapresentasse para 
uma nova tramitação nesta nova legislatura. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011.– 
Deputado Federal Alberto Filho, PMDB/MA.

PROJETO DE LEI Nº 2.647, DE 2011 
(Do Sr. Carlos Bezerra)

Estabelece a cobrança diferenciada do 
valor do Certificado Digital, considerando 
o porte da empresa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece cobrança diferencia-

da do valor do Certificado Digital, considerado o porte 
da empresa.

Art. 2º O artigo 4º da Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar acrescida 
do inciso IX, com a seguinte redação:

“Art. 4º...................................................

 ..............................................................

 ..............................................................
IX – homologar a política de preços di-

ferenciados dos Certificados Digitais para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
definidas nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006.

.........................................................
 .................................................... ” (NR)

Art. 3º O artigo 14 da Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar acrescido 
do parágrafo único, com a seguinte redação:

“Art.. 14................................................

Parágrafo único. Compete ao ITI definir e sub-
meter à homologação do Comitê Gestor a política de 
preços diferenciados dos Certificados Digitais para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que 
atenderá aos seguintes requisitos:

I – o preço máximo do Certificado Digital 
praticado para as Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte não será superior a 30% 
(trinta por cento) do preço máximo definido 
para as pessoas jurídicas não enquadradas 
na Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006.

II – O ITI poderá estabelecer preços pro-
gressivos conforme a faixa de Receita Bruta 
Anual na qual a Microempresa e a Empresa de 
Pequeno Porte estiverem enquadradas.” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias 
após sua publicação.

Justificação

Os Certificados Digitais da ICP- Brasil – Infra-
-Estrutura de Chaves Públicas – tornam-se, a cada dia, 
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mais fundamentais em todas as etapas das operações 
empresariais no Brasil.

Essa tecnologia permite que as empresas de 
qualquer porte possam interagir com os órgãos públi-
cos das três esferas de Poder, de forma remota, e sem 
a necessidade de deslocamento físico.

Um caso emblemático é o da Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil, que exige das Pessoas Jurídicas 
o envio de todas as declarações tributárias assinadas 
digitalmente por meio de Certificados Digitais homo-
logados pela ICP-Brasil.

Além disso, com o advento da legislação que 
permitiu a informatização dos processos judiciais, o 
Poder Judiciário vem implantando uma política de mo-
dernização tecnológica dos tribunais e varas de justiça, 
que passaram a oferecer serviços por meio da Internet, 
desde que seja usado um Certificado Digital para ga-
rantir a autenticidade e a integridade dos documentos.

Os órgãos estaduais e municipais também estão 
progressivamente adotando esses Certificados Digi-
tais em seus processos internos, o que resulta em um 
ganho de eficiência para o setor público e redução de 
burocracia para o setor privado.

Esse contexto evidencia que uma empresa bra-
sileira, de qualquer porte, não pode prescindir de um 
Certificado Digital. 

Ocorre que, para grande parte das micro e pe-
quenas empresas, os preços cobrados pelos Certifi-
cados Digitais é excessivo, inviabilizando, em muitos 
casos, a própria operação, tendo em vista que essas 
empresas não contam com recursos financeiros para 
fazer frente a tais despesas.

Sendo assim, apresentamos este projeto de lei, 
o qual define uma política de preços diferenciados de 
Certificados Digitais para as micro e pequenas em-
presas, de forma que o valor cobrado nesses casos 
será de, no máximo, 30% do valor especificado para 
as empresas médias e grandes.

Essa medida permitirá uma ampliação do acesso 
das micro e pequenas empresas brasileiras aos Cer-
tificados Digitais, o que refletirá em aperfeiçoamento 
de sua competitividade.

Diante do exposto, peço aos nobres Parlamen-
tares desta Casa o apoio para a APROVAÇÃO deste 
Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011.– 
Deputado Carlos Bezerra.

PROJETO DE LEI Nº 2.648, DE 2011 
(Do Sr. Jorginho Mello)

Dispõe sobre a instalação de equipa-
mentos de vigilância nas arenas multiuso, 

ginásios e estádios de futebol, credenciados 
para a realização de jogos oficiais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Em cidades com mais de quinhentos mil 

habitantes, para fins de concessão de alvará de fun-
cionamento, é obrigatória a instalação de sistema de 
vigilância, em arenas multiuso, ginásios e estádios de 
futebol, credenciados para a realização de jogos oficiais,

Art. 2º O sistema de vigilância a que se refere 
o artigo 1º desta lei será composto, no mínimo, por:

I – equipamentos que permitam a grava-
ção contínua de imagens;

II – equipamentos detectores de metais.

Art. 3º Deverão ser submetidas à gravação con-
tínua de imagens, desde o momento em que for libe-
rado o acesso à arena, ao ginásio ou ao estádio até a 
completa retirada do público desses locais:

I – as rotas e áreas utilizadas para o 
acesso e para a retirada de público;

II – as áreas do interior da arena, ginásio 
ou estádio onde estejam localizadas as cadei-
ras, arquibancadas ou outra área oferecida 
para a audiência do evento;

III – as dependências onde estejam ins-
talados serviços oferecidos para os usuários 
da arena, do ginásio ou do estádio.

Art. 4º No prazo de um ano, a contar da data de 
publicação desta lei, os estabelecimentos definidos no 
art. 1º que já tiverem autorização concedida para seu 
funcionamento deverão adaptar suas instalações ao 
disposto nesta Lei, sob pena de interdição.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de usa 
publicação.

Justificação

O Brasil sediará nos próximos anos diversos 
eventos internacionais – Olímpiadas, Copa do Mundo 
de Futebol – e os nossos ginásios e arenas multiuso 
ainda não possuem um sistema de vigilância que ga-
ranta aos usuários desses locais desportivos a tran-
quilidade de que está havendo uma monitoração que 
permita uma rápida mobilização das equipes de segu-
rança para coibir qualquer tumulto ou para reagir com 
eficácia para debelar algum sinistro como incêndios 
ou rupturas de estrutura.

Com o objetivo de cooperar para que a infraestru-
tura de instalações desportivas, necessária para que 
a imagem internacional do Brasil não seja afetada em 
razão de acidentes ou tumultos durantes os eventos 
esportivos, esteja pronta na época das Olimpíadas e 
da Copa do Mundo de Futebol, se está apresentando 



60432 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

o presente projeto de lei que determina a instalação 
de sistemas de vigilância nas arenas multiuso, ginásio 
e estádios de futebol credenciadas para a realização 
de jogos oficiais.

Certo de que os ilustres Pares compreenderão a 
importância dessa proposição para o Estado brasileiro 
perante a comunidade internacional, espera-se contar 
com o apoio necessário para sua aprovação.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011.– Depu-
tado Jorginho Mello.

PROJETO DE LEI Nº 2.649, DE 2011 
(Do Sr. Junji Abe)

Altera a redação do art. 243 da Lei nº 
8.069 de 13 de julho de 1990 – ECA e revoga 
o inciso I do art. 63 do Decreto-lei nº 3.688, 
de 1941 – Lei de Contravenções Penais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Esta Lei altera a redação do art. 243 da 

Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – ECA, a fim de in-
cluir bebidas alcoólicas aos produtos que especifica, 
e revoga o inciso I do art. 63 do Decreto-lei nº. 3.688, 
de 3 de outubro de 1941 – LCP.

Art. 2.º O art. 243 da Lei 8.069, de 13 de julho de 
1990 -ECA, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 243. Vender, servir, fornecer, ainda que gra-
tuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, 
a criança ou adolescente, sem justa causa, bebidas 
alcoólicas e produtos cujos componentes possam 
causar dependência física ou psíquica, ainda que por 
utilização indevida.” 

..........................................................
 .....................................................  (NR) 

Art. 3.º Fica revogado o inciso I do art. 63 do De-
creto-lei nº. 3.688, de 3 de outubro de 1941.

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

É bastante comum ver-se condenações de pes-
soas com base no disposto no artigo 243 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, por venda de bebidas 
alcoólicas a menor de 18 anos. 

No entanto, verifica-se que a única tipificação 
penal para os casos inerentes a menores e bebidas 
alcoólicas, é a do artigo 63, inciso I, da Lei das Con-
travenções Penais, o qual define como contravenção 
o ato de SERVIR bebida alcoólica a menor.

Para as hipóteses relacionadas a bebida alcoólica, 
não cabe a aplicação do artigo 243 do ECA, que reza:

“Vender, fornecer ainda que gratuitamente, mi-
nistrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou 

adolescente, sem justa causa, produtos cujos compo-
nentes possam causar dependência física ou psíquica, 
ainda que por utilização indevida”.

Muito embora não se desconheça que o álcool 
cause dependência física, ele não é considerado como 
tal, porque o legislador, no artigo 81, incisos II e III, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, estabeleceu uma 
nítida e inequívoca distinção entre o álcool e produtos 
cujos componentes possam causar dependência física 
ou psíquica, senão vejamos: 

“Art. 81. É proibida a venda à criança ou ado-
lescente de:

I – armas, munições e explosivos;
II – bebidas alcoólicas;
III – produtos cujos componentes possam 

causar dependência física ou psíquica ainda 
que por utilização indevida;

IV – ...
V – ...
VI – ...

Ora, se o legislador no inciso II fez referência a 
bebidas alcoólicas e no inciso III fez referência a pro-
dutos cujos componentes possam causar dependên-
cia física ou psíquica, é porque, pelo menos para os 
fins específicos desta lei, existe diferença entre uma 
coisa e outra.

Assim, se o artigo 243 do ECA não utiliza o termo 
bebidas alcoólicas, mas apenas a expressão produtos 
cujos componentes possam causar dependência física 
ou psíquica, obviamente ele não pode ser aplicado à 
espécie, pois a lei trata os produtos de maneira distinta 
em outro dispositivo.

Também pela distinção inserida no artigo 81 do 
ECA, com relação a bebidas alcoólicas e produtos que 
causem dependência física ou psíquica, é claro que o 
artigo 243 daquele estatuto não revogou o artigo 63, 
inciso I, da LCP.

No que concerne à revogação do inciso I do art. 
63 do Decreto-lei nº. 3.688, de 3 de outubro de 1941 
– LCP, é importante esclarecer que o objetivo alme-
jado com a alteração na redação do referido artigo 
é tipificar a conduta SERVIR como crime constante 
do ECA, artigo 243, vez que tal conduta aparece no 
Decreto-lei nº. 3.688/1941 apenas como contravenção 
penal, e, consequentemente, com pena mais branda 
que as demais. 

O ato de servir bebida alcoólica a menores deve 
ter peso maior que o ato de vender, haja vista tratar-
-se de conduta onde a ingestão do álcool pelo menor 
é iminente. Além disso, esta conduta, em específico, 
alcançará pessoas que servem bebidas a menor, ain-
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da que fora dos estabelecimentos de comercialização 
do referido produto. 

Assim sendo, vimos propor à apreciação da Casa 
o presente projeto de lei, esperando o apoio dos nobres 
Pares para seu aperfeiçoamento e aprovação. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011.– 
Deputado Junji Abe, PSD/SP.

PROJETO DE LEI Nº 2.650, DE 2011 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Disciplina a obrigatoriedade de mani-
festação e os efeitos da participação dos 
órgãos consultivos da advocacia pública em 
processos administrativos e dispõe sobre 
a prática de improbidade administrativa em 
relação ao parecer jurídico da Advocacia 
Pública, alterando a redação do art. 38 da 
Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 e acres-
centa o inciso VIII ao art. 11 da Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992.

Art.1°. O art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, passa a vigora com a seguinte redação:

“Art. 38...................................................

 ..............................................................

 ..............................................................
§1°. As minutas de editais de licitação, 

bem como as dos contratos, acordos, convê-
nios ou ajustes, devem ser previamente exami-
nadas e aprovadas pelos membros de carreira 
da Advocacia Pública Federal, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, nos quais 
existam procuradorias constituídas.

§2°. Os advogados públicos não são pas-
síveis de responsabilização por suas opiniões 
técnicas, ressalvada a hipótese de dolo, frau-
de ou erro grosseiro, a serem apurados pelas 
respectivas Corregedorias, mediante manifes-
tação prévia do órgão consultivo superior da 
Advocacia Pública Federal, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, onde houver.

§3°. Não se considera erro grosseiro a 
adoção de opinião sustentada em interpreta-
ção razoável, em jurisprudência ou em doutri-
na, ainda que não pacificada, mesmo que não 
venha a ser posteriormente aceita, no caso, 
por órgãos de supervisão e controle, inclusive 
judicial.” (NR)

Art. 2º. Inclua-se o inciso VIII do art. 11 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, com a seguinte redação:

“Art. 11. ..............................................................
.................................................

.............................................................
 ..............................................................
VIII – deixar de fundamentar ato admi-

nistrativo praticado em desacordo com orien-
tação de parecer jurídico de órgão da advo-
cacia pública.”

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei visa alterar a Lei de Li-
citações com o intuito de tornar ainda mais eficiente a 
defesa do interesse público e conferir maior segurança 
jurídica ao administrador público e à iniciativa privada, 
investidora. A medida também fortalece o controle pré-
vio de legalidade, bem como consagra a exclusividade 
das atribuições constitucionais da advocacia pública, 
conforme dispõem os artigos 131 e 132 da Constitui-
ção Federal.

A Advocacia-Geral da União (AGU), conforme 
previsto no artigo 131 da Constituição Federal, realiza 
o controle prévio da legalidade dos atos da adminis-
tração pública federal por meio da consultoria e do as-
sessoramento jurídico dos órgãos do Poder Executivo.

Nessa linha, vale transcrever recente Orientação 
Normativa: 

“ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 
9 DE ABRIL DE 2009 

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO IN-
TERINO, no uso das atribuições que lhe con-
ferem os incisos I, X, XI e XIII do art. 4º da Lei 
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 
1993, considerando o que consta do Proces-
so nº 00400.012110/2008-77, resolve expedir 
a presente orientação normativa, de caráter 
obrigatório a todos os órgãos jurídicos enume-
rados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar 
nº 73, de 1993: 

REFERÊNCIA: art. 131, Constituição Fe-
deral; arts. 2º, § 5º, 20, 49, incisos I, II, III e § 
1º, Lei Complementar no 73, de 1993; 

Parecer AGU/SFT nº 001/2009; Despa-
cho do Consultor-Geral da União nº 430/2009; 
Pareceres GQ-77, de 1995, GQ-163, de 1998, 
e GQ-191, 1999. 

EVANDRO COSTA GAMA” 

Ademais, esta atuação preventiva da Advocacia-
-Geral da União, a bem da higidez jurídica dos atos 
do Poder Público, além de se encontrar prevista em 
diversos diplomas legais, dentre os quais, a Lei n° 
8.666/1993 (art. 38, inciso VI) e a Lei n° 6.830/1980 
(art. 2°, § 3°), tem trazido consideráveis benefícios para 
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o Estado, sobretudo no que tange à firmação da probi-
dade administrativa e à proteção dos cofres públicos. 

Importante ressaltar ainda que o papel desem-
penhado pela AGU na esfera federal é exercido pelas 
Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Fede-
ral, conforme previsão constitucional (art. 132). Tam-
bém hoje muitos Municípios possuem Procuradorias 
Municipais para a defesa judicial dos seus interesses, 
bem como consultorias jurídicas, de sorte que a sua 
previsão, dado o âmbito que se quer alcançar com esta 
proposição, se faz necessária. 

São exemplos claros da exclusividade das atri-
buições constitucionais da Advocacia Pública a Recla-
mação Constitucional n. 8.025/SP, Rel. Min. Eros Grau, 
DJ de 6.08.2010, ADI n.881 e ADI 159, nos quais o 
Supremo Tribunal Federal consignou expressamente 
que somente a Advocacia Pública poderia promover a 
defesa processual e a representação extrajudicial de 
órgão da administração pública.

No tocante à responsabilização do advogado pú-
blico por seus pareceres, com o intuito de promover 
uma uniformização do tema, impende seja incorpo-
rado à legislação a redação utilizada no Anteprojeto 
de Lei Orgânica da Administração Pública, elaborado 
pela Comissão de Juristas constituída pela Portaria 
n. 426, de 6 de dezembro de 2007, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, e formada por 
Almiro do Couto E Silva, Carlos Ari Sundfeld, Floriano 
de Azevedo Marques Neto, Maria Coeli Simões Pires, 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Paulo Eduardo Garrido 
Modesto, Sérgio de Andréa Ferreira.

Ademais, a imunidade que deve ser conferida às 
opiniões técnicas do Advogado Público, ressalvadas as 
hipóteses de dolo ou fraude, é uma decorrência natu-
ral do exercício da advocacia, o que encontra guarida, 
inclusive, no Estatuto da OAB.

Atualmente, contudo, os Advogados Públicos 
têm sido, reiteradas vezes, responsabilizados perante 
o Tribunal de Contas da União por pareceres emitidos 
em relação a licitações e contratos em que a Corte 
de Contas vem a detectar irregularidades. Esta situa-
ção fragiliza gravemente as atividades de consultoria 
e assessoramento jurídicos do Estado, difundindo a 
cultura do medo entre os Advogados Públicos e, in-
dubitavelmente, tolhendo o desenvolvimento de teses 
jurídicas que venham a conferir segurança e estabili-
dade às ações estatais. 

Veja-se, a título de ilustração, uma decisão do 
TCU que aplicou multa a Advogado Público Federal 
que exarou parecer no bojo de processo administra-
tivo referente a um convênio, no qual veio a Corte de 
Contas a detectar, posteriormente, irregularidades na 
execução do ajuste. (TC 006.322/2002-8).

Fundamental, portanto, nessa mesma linha de 
raciocínio, que a apuração de eventual responsabili-
dade seja feita exclusivamente pela Corregedoria do 
órgão da Advocacia Pública respectivo.

Conclui-se, assim, que a responsabilização do 
Advogado Público apenas nas hipóteses de dolo ou 
fraude constitui prerrogativa necessária para o desem-
penho satisfatório da relevante missão de efetivamente 
prestar consultoria e assessoramento jurídicos, o que 
implica na necessidade de se ter o mínimo de segu-
rança, imprescindível para o desenvolvimento e con-
frontação de teses jurídicas.

Assim, o advogado público não deve ser respon-
sabilizado por suas manifestações técnicas, salvo nas 
estritas circunstâncias em que comprovado previamente 
pelas Corregedorias da Advocacia-Geral da União, das 
Procuradorias dos Estados e dos Municípios a ocor-
rência de conduta dolosa ou erro grosseiro.

Por fim, a tipificação da conduta como improbida-
de administrativa daquele que deixar de fundamentar 
ato administrativo praticado em desacordo com orien-
tação de parecer jurídico de órgão da advocacia pú-
blica coaduna-se perfeitamente com os princípios da 
moralidade, publicidade e eficiência da Administração 
Pública, previstos no art. 37 da CF, que exigem a mo-
tivação de todos os atos administrativos, na medida 
em que se passará a exigir, sob pena das mais graves 
reprimendas do direito administrativo, a exposição fun-
damentada de razões de fato e de direito para infirmar 
opinião jurídica exarada por membros das carreiras da 
Advocacia Pública.

Nesse sentido, conto com o apoio dos ilustres 
pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011.– 
Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo.

PROJETO DE LEI Nº 2.651, DE 2011 
(Do Sr. Rodrigo Maia)

Altera a Lei 7.853, de 24 de outubro de 
1989, acrescentando-lhe dispositivo refe-
rente à classificação da visão monocular 
como deficiência visual.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, 

passa a vigorar com o seguinte artigo:
“Art. 1º- A. Fica classificada a visão monocular 

como deficiência visual.”
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data da sua 

publicação.

Justificação

A presente proposta atende ao aspecto material 
do princípio da isonomia: o Estado deve tratar desi-
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gualmente os desiguais, com a finalidade de torná-los 
iguais de fato. 

A Constituição Federal, em seus artigos 23, 24, 203 
e 227 garante a proteção às pessoas portadoras de defici-
ência, estabelecendo normas específicas sobre educação, 
assistência social, promoção da integração à comunidade. 

A deficiência monocular, por não ser considera-
da legalmente espécie de deficiência visual, carece 
das mesmas proteções que aqueles considerados 
deficientes visuais possuem, sendo indubitável que tal 
deficiência acarrete limitações de locomoção, vez que 
dificulta a percepção de tridimensionalidade, prejudi-
cando as atividades profissionais e sociais. 

A concepção de que a visão monocular é uma 
deficiência visual vem sendo pacificado nos Municí-
pios e nos Estados brasileiros por meio da aprovação 
de leis nesse sentido, a exemplo de São Paulo (Lei 
11.481/2011), Alagoas (Lei 7.129/2009), Mato Grosso 
do Sul (Lei 3.681/2009), Espirito Santo (Lei 8.775/2007), 
Feira de Santana-BA (Lei 250/2009), entre outros. 

Vale destacar que já há jurisprudências e súmulas 
que reconhecem a visão monocular como deficiência 
visual. Sob esse prisma, a Súmula 377 do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) determina “o portador de vi-
são monocular, tem direito de concorrer, em concurso 
público, às vagas reservadas aos deficientes.”. 

Nessa mesma esteira, o Ministério do Trabalho 
e Emprego, no corrente ano, após parecer do Depar-
tamento de Fiscalização do Trabalho da Secretaria de 
Inspeção, considerou a visão monocular como defici-
ência visual para fins de aplicação da Lei de Cotas, 
que garante que as empresas com mais de cem funcio-
nários contratem determinado percentual de pessoas 
portadoras de deficiência. 

Ressalte-se que os portadores de visão monocu-
lar não estão protegidos expressamente por nenhuma 
norma no ordenamento jurídico brasileiro.

Ante o exposto, é de suma importância a apro-
vação deste projeto, razão pela qual contamos com o 
apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011.–
Deputado Rodrigo Maia, DEM/RJ.

PROJETO DE LEI N.º 2.652, DE 2011 
(Do Sr. Rodrigo Maia)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
os fabricantes de aparelhos de telefonia 
móvel informarem seus usuários acerca 
de eventuais riscos à saúde, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os fabricantes de aparelhos de telefo-

nia móvel ficam obrigados a informar seus usuários 

acerca de eventuais riscos à saúde que o uso destes 
pode causar.

§ 1º Aplica-se o disposto no caput deste artigo 
às montadoras e distribuidoras de aparelhos de tele-
fonia móvel.

§ 2º As informações e advertências deverão ser 
escritas, de forma legível e ostensivamente destaca-
das, nos manuais dos aparelhos de telefonia móvel.

Art. 2º Deverão ser afixados cartazes em locais 
públicos fechados, em especial shopping centers, salas 
de teatros e salas de cinema, informando sobre os ris-
cos à saúde que o uso de aparelho celular pode causar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput 
deste artigo a todos os estabelecimentos comerciais 
que realizam venda, bem como assistência técnica de 
aparelhos de telefonia móvel. 

Art. 3º O disposto nesta Lei será regulamentado 
por ato do Poder Executivo.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificatção

A presente proposta atende ao artigo 196 da 
Constituição Federal, o qual estabelece que a saúde 
é direito de todos e dever do Estado, além de garantir 
a realização de políticas públicas que tenham o intuito 
de reduzir os riscos á saúde.

Em maio do corrente ano, pesquisadores e cien-
tistas da Agência Internacional de Pesquisa sobre o 
Câncer (AIPC), entidade ligada à Organização Mundial 
da Saúde (OMS), concluíram que a radiação emitida 
pelos aparelhos celulares pode causar danos à saúde 
humana, mais especificamente, é possível a ocorrên-
cia de câncer. 

Até o momento, não foi registrado qualquer caso 
de câncer causado pelo uso do aparelho celular. Con-
tudo, a telefonia móvel é uma tecnologia relativamente 
nova, não podendo, assim, ser descartada a possibili-
dade de, em longo prazo, a radiação desses aparelhos 
ser considerada um fator de risco de câncer, conforme 
conclusão da AIPC.

Nessa esteira, vale salientar que, segundo dados 
da AIPC, em 2030 cerca de 13,7 milhões de pessoas 
morrerão de câncer. Por tratar-se de uma doença que 
não possui cura e vitima milhões de pessoas por ano, 
todas as formas de minimizar a sua ocorrência devem 
ser executadas. 

Ante o exposto, é de suma importância a apro-
vação deste projeto, razão pela qual contamos com o 
apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011.– De-
putado Rodrigo Maia, DEM/RJ.
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PROJETO DE LEI Nº 2.653, DE 2011 
(Do Sr. Aguinaldo Ribeiro)

Altera os arts. 165 e 277 do Código 
de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do teste do bafômetro e a 
presunção com a sua recusa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera os artigos 165 e 277 do 

Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art.165..................................................

 ..............................................................
Penalidade – multa (cinco vezes) e sus-

pensão do direito de dirigir por 5 (cinco) anos.

“Art.277..................................................

 ..............................................................

 ..............................................................
§º 4º O teste do bafômetro será obriga-

tório. Sua recusa imputará em presunção de 
concentração de álcool acima do permitido.

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente Projeto de Lei visa defender a coleti-
vidade contra os acidentes frequentes na rede viária. 
Presumindo que o condutor que se recusar a fazer o 
teste do bafômetro está com a concentração de álcool 
acima do permitido.

Quem se negar a fazer o teste não produz provas 
contra si mesmo, porém se não ingeriu nenhuma bebida 
que contenha álcool, não faz sentido rejeitar o exame. 

Destarte, para amenizar os acidentes de trânsi-
to cometidos por motoristas alcoolizados, decidimos 
instituir não só a presunção da verdade, mas também 
aumentar a pena administrativa de suspensão de dirigir 
de 12 (doze) meses para 5 (cinco) anos.

Entendemos que, qualquer pessoa que ingerir 
alguma bebida alcoólica, ponderará antes de conduzir 
qualquer veículo motorizado, pois as imprudências des-
ses condutores irresponsáveis têm devastado famílias.

Diante do exposto, espero contar com o apoio 
dos meus nobres colegas para que este projeto seja 
aprovado.

Sala de sessões, 8 de novembro de 2011.– 
Deputado Aguinaldo Ribeiro.

PROJETO DE LEI Nº 2.654, DE 2011 
(Do Sr. Miriquinho Batista)

Permite o abatimento no saldo devedor 
do FIES, através de serviços, aos advoga-
dos que o fizerem nas defensorias públicas. 

O Congresso Nacional decreta:
Esta lei permite o abatimento no saldo devedor 

do FIES aos advogados que prestarem serviço nas 
defensorias públicas.

O art. 6º-B da Lei 10.260, de 12 de julho de 2001, 
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 6o-B. .................... ................ .........
III – advogado que prestar efetivos ser-

viços nas defensorias públicas, na forma do 
regulamento. 

........... ..................................... ..............
§ 6o .................. ...........................” (NR)
Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

As defensorias públicas, tanto federais como esta-
duais, andam sempre abarrotadas de pessoas carentes 
procurando assistência jurídica que, quase constante-
mente, não são atendidas em virtude da carência de 
profissionais habilitados para o mister.

Nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, de nossa 
Constituição Federal, o Estado deve prestar assistên-
cia jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos.

Ora, como implementar tal comando constitu-
cional com a carência tão grande de profissionais nas 
defensorias?

Se a Lei 10.260/01 já permite que professores e 
médicos possam abater do saldo devedor de seu finan-
ciamento junto ao FIES, a prestação de serviços, por 
que não estender tal permissivo aos advogados, para 
que também paguem com serviços os seus débitos? 
Não seria isso relevante para o Estado, que prestaria 
serviços jurídicos mais efetivos à população?

Esse é um direito do cidadão e há obrigação do 
estado em atender essa demanda social.

Assim, conto com o apoio dos ilustres congres-
sistas a essa proposta.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011.–
Deputado Miriquinho Batista.

PROJETO DE LEI Nº 2.655, DE 2011 
(Do Sr. Valtenir Pereira)

Dispõe sobre a criação da CODEPAN 
– Companhia de Desenvolvimento do Pan-
tanal e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica criada, nos termos do artigo 5º, inci-

so II, do Decreto de Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 
1967, a Companhia de Desenvolvimento do Pantanal 
– CODEPAN, na forma de Empresa Pública vinculada 
ao Ministério da Integração Nacional.

Art. 2º. A CODEPAN terá sede e foro no Distrito 
Federal e atuação nos vales dos rios Paraguai, Sepo-
tuba, Jauru, São Lourenço, Rio Vermelho, Correntes, 
Itiquira e Aquidauana, enfim, nos rios que compõem 
a bacia e sub-bacias do prata e que estão presentes 
nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 
onde se situa o ecossistema do Pantanal.

Parágrafo único. Poderá a CODEPAN, segundo 
necessidade motivada da Empresa, instalar e manter, 
em qualquer região do País, órgãos e setores de ope-
ração e representação.

Art. 3º. A CODEPAN será regida por esta Lei, pelos 
estatutos a serem aprovados por decreto, no prazo de 
noventa dias da data da publicação desta lei, e pelas 
normas de direito aplicáveis.

Art. 4º. A CODEPAN tem por finalidade a utilização 
sustentável dos recursos naturais, a promoção do eco-
turismo e a estruturação de atividades produtivas para 
a inclusão econômica e social, preservando a fauna e 
a flora, visando a geração de emprego e renda, bem 
como o aproveitamento para fins ecológicos, agrícolas, 
agropecuários e agroindustriais dos recursos da flora, 
da fauna, da pesca, da água e do solo – tudo de for-
ma sustentável – dos vales dos Rios acima descritos, 
diretamente ou por intermédio de entidades públicas 
e/ou privadas, promovendo o controle de queimadas 
e o desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e 
a implantação de distritos agroecológicos, agroindus-
triais e agropecuários.

§ 1º. Buscará a CODEPAN alinhar sua atuação 
nos termos do Projeto Amazônia Aquicultura e Pesa 
– Plano de Desenvolvimento Sustentável criado pelo 
Ministério da Pesca e Aquicultura.

§ 2º. Na elaboração de seus programas e proje-
tos, bem como no exercício de sua atuação nas áreas 
coincidentes com a SUDECO, os dois órgãos atuarão 
coordenadamente a fim de garantir a unidade de orien-
tação da política econômica e eficiência dos investimen-
tos públicos e privados, oriundos de incentivos fiscais. 

§ 3º. No exercício de suas atribuições poderá a 
CODEPAN atuar, por delegação dos órgãos competen-
tes, como agente do Poder Público, desempenhando 
funções de administração e fiscalização do uso racional 
dos recursos da flora, fauna, água, solo e pesqueiros.

Art. 5º. A CODEPAN será administrada por 1 (um) 
Presidente e 3 (três) Diretores nomeados pelo Presi-
dente da República.

Parágrafo único. A CODEPAN terá um Conselho, 
cujas atribuições serão definidas nos Estatutos e que 
incluirá representantes dos Ministérios da Integração 
Nacional, da Pesca, do Turismo, da Agricultura, Meio 
Ambiente, dos Transportes e do Planejamento.

Art. 6º. Para a realização dos seus objetivos, po-
derá a CODEPAN: 

I – estimular e orientar a iniciativa privada, 
promover a organização e participar do capital 
de empresas de produção, beneficiamento e 
industrialização de produtos primários; 

II – promover e divulgar, junto a entidades 
públicas e privadas, informações sobre recur-
sos naturais e condições sociais, infraestru-
turais e econômicas, visando à realização de 
empreendimentos no vales dos rios descritos 
no artigo 2º desta lei;

III – elaborar, em colaboração com os 
demais órgãos públicos federais, estaduais 
ou municipais que atuem na área, os planos 
anuais e plurianuais de desenvolvimento inte-
grado dos vales dos rios descritos no artigo 2º 
desta lei, indicando, desde logo, os programas 
e projetos prioritários, com relação às ativida-
des previstas nesta Lei. 

IV – projetar, construir e operar obras e 
estruturas de barragem, canalização, bombe-
amento, adução e tratamento de águas, sane-
amento básico nos vales dos rios que banham 
o Pantanal Mato-Grossense e Sul-Mato-Gros-
sense, e que formam a bacia do prata; 

V – projetar, construir e operar projetos 
de irrigação, regularização, controle de enchen-
tes, controle de poluição e combate a seca e,

VI – realizar trabalho efetivo no controle 
das queimadas, de modo a reduzir o impac-
to ambiental por elas causado; viabilizando, 
quando possível, soluções tecnológicas para 
o desenvolvimento sustentável do agronegócio 
em toda a área abrangida por esta lei, espe-
cialmente na região pantaneira.

Art. 7º. Constituem recursos da CODEPAN: 

I – as receitas operacionais; 
II – as receitas patrimoniais; 
III – o produto de operações de créditos; 
IV – as doações; 
V – os de outras origens. 

Art. 8º. A CODEPAN poderá promover a desapro-
priação de áreas destinadas à implantação de projetos 
de desenvolvimento agrícola, agropecuário e agro-
-industrial, o aproveitamento dos recursos pesqueiros, 
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inclusive de irrigação, bem como aliená-las na forma 
da legislação vigente. 

Art. 9º. O regime jurídico do pessoal da CODE-
PAN será o da legislação trabalhista. 

Art. 10. No desempenho de suas tarefas a CO-
DEPAN atuará, preferencialmente, por intermédio de 
entidades federais, estaduais, municipais e privadas, 
recorrendo sempre que possível à execução indireta 
de trabalhos mediante contratos e convênios. 

Art. 11. A prestação de contas da administração 
da CODEPAN será submetida ao Ministro da Integra-
ção Nacional, que providenciará, até 31 de maio do 
exercício subseqüente ao da prestação, o seu envio 
ao Tribunal de Contas da União. 

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificação

Motivados pela atuação e notável contribuição 
para o desenvolvimento regional realizado pela CODE-
VASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba, criada pela Lei n. 6.088, 
de 16 de julho de 1974, cujo foco está voltado para a 
promoção do desenvolvimento sustentável das bacias 
dos Rios São Francisco e Parnaíba, é que propomos 
a criação da CODEPAN – Companhia de Desenvol-
vimento do Pantanal. 

A Companhia a ser criada – na forma de Empresa 
Pública Federal – será vinculada hierárquica e admi-
nistrativamente ao Ministério da Integração Nacional 
e terá atuação nos vales dos rios Paraguai, Sepotuba, 
Jauru, São Lourenço, Rio Vermelho, Correntes, Itiquira 
e Aquidauana, enfim, nos rios que compõem a bacia 
do prata, com presença nos estados de Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. 

Na elaboração de seus programas e projetos, 
atuará coordenadamente com a SUDECO – Supe-
rintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, 
recriada sob a gestão da Presidenta Dilma Rousseff, 
nas áreas que lhe forem coincidentes.

A CODEPAN terá por finalidade o aproveitamen-
to, para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, 
dos recursos pesqueiros, de água e do solo dos vales 
dos rios acima descritos, diretamente ou por intermé-
dio de entidades públicas e privadas, promovendo o 
desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a im-
plantação de distritos agroindustriais e agropecuários. 

Poderá, para tais fins, coordenar ou executar, 
diretamente ou mediante contratação, obras de infra-
-estrutura, particularmente de captação de águas para 
fins de irrigação de canais primários ou secundários 
nos municípios banhados pelos rios que fazem par-
te da bacia do prata, nos Estados de Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul, onde se situa o ecossistema do 
Pantanal, e também obras de saneamento básico, 
eletrificação e transportes, sobretudo no aspecto da 
intermodalidade logística, considerando o significativo 
potencial hidroviário do rio Paraguai, em articulação 
com os órgãos federais e estaduais competentes. 

Pretende ainda este Projeto de Lei promover o 
desenvolvimento econômico e social das áreas de baixo 
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano e também 
estimular as potencialidades econômicas regionais, 
buscando maior eficácia na aplicação dos recursos e 
melhorar a distribuição de renda, já que a maioria dos 
municípios pantaneiros, seja em Mato Grosso ou no 
Mato Grosso do Sul, possuem baixo índice de desen-
volvimento econômico e social.

Ademais, todos os objetivos visam o fomento da 
política de desenvolvimento do país, de modo a cor-
rigir os desequilíbrios regionais, em cumprimento ao 
objetivo constitucional inserido no artigo 3º, inciso II, 
da Constituição Federal. Buscando-se, assim, garantir 
às regiões menos dinâmicas do país, recursos suficien-
tes à indução de investimentos em setores produtivos, 
com vistas ao crescimento e desenvolvimento social.

Dentre os instrumentos listados para alcance 
dos objetivos contidos no artigo 4º do presente Proje-
to de Lei, destacamos a possibilidade de se realizar 
trabalho efetivo no controle das queimadas, cultural e 
tradicionalmente usada nesta região.

Esta iniciativa legislativa encontra respaldo no 
fato de ser o Pantanal a maior zona úmida continen-
tal localizada no centro da América do Sul, tendo sua 
importância como um santuário ecológico natural re-
conhecido a nível nacional e internacional. Trata-se 
de uma região complexa, com grandes variações nos 
sistemas clima, solo, água, planta e animais.

Necessitando, portanto, de uma atuação estatal 
que fomente a utilização sustentável e ecológica 
dos recursos naturais e estruturação de atividades 
produtivas para a inclusão econômica e social, pre-
servando a fauna e a flora, visando à geração de 
emprego e renda, à redução dos fluxos migratórios 
e dos efeitos econômicos decorrentes das recorren-
tes inundações e, ainda, à preservação dos recursos 
naturais da bacia hidrográfica do prata, com o obje-
tivo de melhorar a qualidade de vida dos habitantes 
das regiões.

Assim, por entender de importância fundamental 
a proposição deste Projeto de Lei para o País, mormen-
te na inegável valia para o desenvolvimento nacional, 
sobretudo para o cumprimento do preceito constitu-
cional da redução dos desequilíbrios regionais e por 
acreditar no valoroso apoio dos nobres pares, é que 
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submetemos a esse digno Plenário para apreciação 
e aprovação o presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Valtenir Pereira – PSB/MT.

PROJETO DE LEI Nº 2.656, DE 2011 
(Do Sr. Taumaturgo Lima)

Torna obrigatória a oferta de aces-
so gratuito à rede mundial de computado-
res no interior de aeroportos e estações 
rodoviárias interestaduais e intermunicipais.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a oferta de acesso 

gratuito à internet no interior de terminais aeroportu-
ários e rodoviários intermunicipais e interestaduais. 

Art. 2º As administrações dos terminais aeropor-
tuários e de transporte rodoviário intermunicipais e in-
terestaduais de passageiros, deverão ofertar acesso 
gratuito à internet, por meio de conexões sem fio, com 
acesso livre e franqueado a qualquer pessoa que se 
encontre no interior dos terminais. 

§ 1º A velocidade mínima de conexão ofertada 
será de um Mbps, vedada a imposição de tempo má-
ximo de utilização; 

§ 2º Deverão ser afixados, em local visível na área 
de despacho de passageiros e nas áreas de embar-
que e desembarque, informativos claros e acessíveis, 
indicando a disponibilidade do serviço.

Art. 3º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após a sua publicação. 

Justificação

O acesso á internet é hoje uma necessidade 
cotidiana do brasileiro em qualquer lugar onde esteja. 
Fortemente expandida pelo aumento da renda do brasi-
leiro e pela diminuição dos preços dos equipamentos, é 
praticamente uma necessidade permanente, seja para 
comunicação pessoal ou para assuntos comerciais etc.

Por outro lado, cresce de igual maneira o número 
de pessoas que viajam seja em férias ou a trabalho. 
Os aeroportos e estações rodoviárias sempre lotados 
demonstram que o fluxo de pessoas vem aumentando 
ano a ano consideravelmente.

Ocorre que na maioria das situações em que o 
cidadão está viajando e permanece muitas vezes vá-
rias horas em salas de espera, o acesso à web, es-
sencial para o passageiro, fica vetado ou dependente 
in situ de tecnologia 3G, ou de Wi-Fi, cujos custos são 
proibitivos para a maioria da população. Tal condição é 
altamente prejudicial e poderia facilmente ser evitada 
com a disponibilização gratuita de acessos via Wi-Fi 
nos terminais, o que serviria, inclusive, para a dimi-

nuição do stress de espera de embarque tão comum 
entre os viajantes.

Visando facilitar a vida dos passageiros em via-
gens aéreas ou terrestre intermunicipais e interestadu-
ais, propomos que a própria administração do terminal, 
seja federal, estadual ou municipal, se encarregue de 
prover o serviço nos termos do projeto.

Pelo exposto, aguardamos o apoio dos nobres 
pares.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2011. – 
Deputado Taumaturgo Lima – PT/AC.

PROJETO DE LEI Nº 2.657, DE 2011 
(Do Sr. Severino Ninho)

Acrescenta parágrafo ao art. 57 da Lei 
n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
“dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências”, a fim de determinar 
às empresas concessionárias de serviço 
público o depósito prévio em juízo do valor 
da multa cominada na hipótese de impug-
nação judicial de sanção administrativa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º. Esta lei acrescenta parágrafo ao art. 57 da 

Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras providên-
cias”, a fim de determinar às empresas concessioná-
rias de serviço público o depósito prévio em juízo do 
valor da multa cominada na hipótese de impugnação 
judicial de sanção administrativa.

Art. 2.º. O art. 57 da Lei n.º 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo, renumerando-se os demais:

“Art. 57.  ................................................
 ..............................................................
§2.º A admissibilidade de ação proposta 

por concessionária de serviços públicos com 
o objetivo de impugnar a aplicação de sanção 
administrativa prevista neste Capítulo está 
condicionada ao depósito prévio em juízo do 
valor da multa cominada.” (NR)

Art. 3.º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Este projeto de lei tem por escopo a inclusão de 
parágrafo ao art. 57 da Lei n.º 8.078/90, o Código de 
Defesa do Consumidor.

A modificação tem por escopo determinar que 
as empresas concessionárias de serviços públicos, 
uma vez multadas com lastro no dispositivo referido, 
sejam obrigadas a depositar o valor da multa em juízo 



60440 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

quando tiver interesse de questionar, perante o Poder 
Judiciário, a infração que lhes é imposta.

A medida afigura-se importante porque funcionará 
como meio de coerção à empresa concessionária, para 
que tenha a sua conduta mais prontamente adequada 
às determinações exaradas pelos PROCONs e pelas 
delegacias de proteção ao consumidor.

Por outro lado, funcionará como meio de proteção 
ao consumidor, pois forçará as empresas concessio-
nárias de serviço público a respeitarem as disposições 
do Código de Defesa do Consumidor.

Certo de que meus nobres pares reconhecerão 
a conveniência e oportunidade deste projeto de lei, 
conclamo-os a apoiar a sua aprovação.

Sala das Sessões, 8 de Novembro de 2011. – 
Deputado Severino Ninho – PSB/PE.

PROJETO DE LEI Nº 2.658, DE 2011 
(Do Sr. Lindomar Garçon)

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
órgãos de comunicação social fornecerem 
coletes à prova de bala, com as especifica-
ções técnicas descritas, para os seus fun-
cionários que façam cobertura jornalística 
de operações policiais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatório o fornecimento pelos órgãos 

de comunicação social de coletes à prova de bala para 
os seus funcionários que estejam realizando cobertura 
jornalística de operações policiais.

Art. 2º Os coletes à prova de bala a serem distri-
buídos deverão oferecer nível de proteção que resista, 
no mínimo, ao impacto de um projétil que tenha energia 
cinética igual ou superior a 3.400 joules.

Art. 3º Fica autorizada a aquisição dos coletes, 
descritos no artigo anterior, pelos órgãos de comuni-
cação social.

Parágrafo único. A aquisição deverá ser feita 
diretamente na indústria, com autorização prévia do 
Exército Brasileiro.

Art. 4º O órgão de comunicação social autorizado 
a adquirir o colete é o responsável pela guarda e pelo 
controle do seu uso.

Art. 5º Caso seja descumprido o previsto nesta 
Lei, o órgão de comunicação social e os seus diretores 
com poderes de gestão, dentro dos limites de suas com-
petências, são civil e criminalmente responsáveis por 
lesões corporais ou pela morte dos seus funcionários, 
em razão de ferimentos por armas de fogo, sofridos em 
razão de cobertura jornalística de operações policiais,.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A morte, neste domingo, do cinegrafista Gelson 
Domingos, integrante de emissora de TV da Rede 
Bandeirantes, baleado por um tiro de fuzil quando tra-
balhava na cobertura de uma operação do Batalhão 
de Operações Especiais, da Polícia do Militar do Rio 
de Janeiro, de forma trágica, trouxe a debate a ne-
cessidade de serem atenuadas as normas relativas à 
aquisição de coletes à prova de bala, material de uso 
restrito e que tem sua venda disciplinada em norma 
do Comando do Exército.

Segundo a disciplina infralegal da matéria, os co-
letes de uso permitido (níveis I e II), os quais podem 
ser adquiridos sem nenhuma restrição, somente ofe-
recem proteção contra impactos que tenham energia 
cinética de 1.411 joules, o que corresponde a um dis-
paro feito por um revólver que use munição .44 Mag-
num. No entanto, os criminosos que atuam nos mor-
ros cariocas utilizam armamento com calibre igual ou 
superior a 7,62 x 51 mm, que é o calibre de munições 
utilizadas por fuzis, como o FAL – armamento empre-
gado nas Forças Armadas brasileiras. Neste caso, os 
coletes de uso permitido não tem qualquer utilidade 
, como se constatou, de forma dolorosa, no caso do 
jornalista morto em serviço.

Para resolver-se esse problema não é possível 
simplesmente liberar-se a aquisição de coletes a pro-
va de bala de nível III ou IV (níveis de proteção que 
resistem ao impacto do FAL ou de armamentos com 
calibres similares), uma vez que a liberação irrestrita 
poderia ter como efeito não esperado a sua aquisição 
pelos criminosos, o que os protegeria contra o arma-
mento utilizado pelas forças policiais do Estado.

Assim, sem alterar de forma ampla e irrespon-
sável a norma relativa à aquisição de coletes à prova 
de bala dos níveis III e IV, o presente projeto de lei 
pretende autorizar – a exemplo do que já ocorre para 
órgãos da administração pública e empresas privadas 
em serviço de vigilância e transporte de valores – a 
que órgãos de comunicação adquiram coletes a prova 
de bala níveis III e IV, o que implicará a necessidade 
de demonstração da necessidade da aquisição, bem 
como a responsabilidade pelo controle da guarda e uso 
dos coletes (em nome da empresa ficará registrada a 
aquisição do colete, o qual é identificado pela fábrica 
com um número de série). 

Como a aquisição implica custos, a fim de que 
ela não se insira na discricionariedade da empresa de 
comunicação social, se está estabelecendo a respon-
sabilidade civil da empresa e criminal dos diretores com 
poderes de gestão, no caso de jornalistas serem sub-
metidos ao risco de acompanharem operações policiais 
sem receberem esse equipamento de proteção individual.
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Aduza-se que já são previstas sanções, na legis-
lação trabalhista, quando o empregador não fornece 
ao empregado o equipamento de proteção individual 
obrigatório e o empregado vem a sofrer um acidente 
cujas consequências poderiam ser minoradas ou su-
primidas, caso ele estivesse utilizando o equipamento 
de proteção exigido. Portanto, o disposto nesta propo-
sição seria apenas mais uma espécie de obrigação 
de fornecimento, pelo empregador ao empregado, de 
equipamento de proteção individual, a qual recebeu 
tratamento especial em razão de suas especificidades. 

Em face da relevância do proposto neste Proje-
to de Lei, espera-se contar com o apoio dos ilustres 
Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Lindomar Garçon.

PROJETO DE LEI Nº 2.659, DE 2011 
(Do Sr. Beto Faro)

Determina a observância do princípio 
do conteúdo local nas aquisições de bens 
e contratações de serviços nos empreendi-
mentos de exploração de recursos hídricos 
para fins de geração de energia elétrica, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Nos projetos de exploração de recursos 

hídricos para fins de geração de energia elétrica as 
contratações de serviços e as compras de bens para 
todos os estágios da execução das respectivas obras 
observarão o princípio do conteúdo local.

Parágrafo único. O disposto no caput se aplica 
às contratações e aquisições realizadas de forma di-
reta pelo governo, pelas Sociedades de Propósitos 
Específicos e empresas em geral, incluindo aquelas 
terceirizadas ou subcontratadas.

Art. 2º O princípio do conteúdo local será aten-
dido quando as compras e as contratações dos bens 
e serviços para os projetos previstos no art. 1º forem 
realizadas em estabelecimentos comerciais ou indus-
triais dos mercados locais dos empreendimentos.

§1º Para as finalidades desta Lei o mercado local 
abrange a área territorial do estado de localização do 
empreendimento

§2º Satisfeitas as condições de oferta, as contra-
tações e compras no mercado local serão obrigatórias 
em patamares de preços até 20% (vinte por cento) 
acima das cotações vigentes para os bens e serviços 
similares nos demais mercados, apurados de confor-
midade com os procedimentos previstos pela Lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Este projeto de Lei pretende contribuir para a cor-
reção do caráter de enclave econômico, para os estados 
de localização, dos empreendimentos de exploração de 
recursos hídricos para a geração de energia elétrica.

Desde os governos do Presidente Lula os concei-
tos desses empreendimentos passaram por alterações 
visando não apenas a redução dos passivos ambientais, 
sociais e mesmo culturais associados a essas obras, 
mas, também, as suas integrações progressivas com 
as diretrizes do desenvolvimento local.

De fato, os avanços são inegáveis. No entanto, 
cabem iniciativas que poderão acelerar ainda mais 
essas estratégias a exemplo do maior relacionamento 
econômico das obras e serviços correspondentes com 
os mercados locais com vistas a que esses empreendi-
mentos sejam transformados em pólos dinamizadores 
do desenvolvimento regional.

Mesmo com todas as inovações positivas do 
projeto Belo Monte, por exemplo, os paraenses foram 
negativamente surpreendidos com as notícias veicu-
ladas por um jornal de grande circulação no estado, 
no dia 07 de setembro de 2011, dando conta de que 
as primeiras compras para a execução do projeto, da 
ordem de cerca de R$ 1,3 bilhão teriam sido feitas 
fora do Pará.

É claro que não se pode esperar de um empre-
endimento com tal complexidade que todos os equi-
pamentos e serviços sejam comprados e contratados 
localmente. Mas, no exemplo dado, conforme demons-
trado pelo Jornal que divulgou a matéria, muitos desses 
itens poderiam ter sido adquiridos no Pará.

O fato gerou grande reação no estado ao ponto 
de ter resultado em decisões de autoridades locais 
pelo impedimento da entrada das máquinas caso as 
empresas não pagassem pelo menos a diferença do 
ICMS, pois o ‘grosso’ do tributo já estava nos cofres 
de outros estados.

Com a presente proposição, sugerimos a adoção 
do princípio do ‘conteúdo local’ para as contratações 
de serviços e aquisição de bens indispensáveis para 
as obras de execução das usinas hidroelétricas. A pro-
posta encontra respaldo jurídico por envolver explora-
ção, por concessão, de um bem pertencente à União 
e, portanto, sujeita às regras da Lei nº 8.666, de 1993.

Nesses termos, a proposta replica, sob outras con-
dições, recente medida adotada pelo governo federal 
no âmbito do Programa Brasil Maior, que estipulou 
o princípio do ‘conteúdo nacional’ para as compras 
governamentais.

Portanto, inspirados nessa iniciativa do governo, 
estamos propondo a aplicação do princípio do ‘conteú-
do local’ para as obras e serviços referidos. Este seria 
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traduzido na preferência das aquisições e contratações 
de bens e serviços demandados pelas obras desses 
empreendimentos nos mercados dos estados de lo-
calização dos mesmos. Isso, mesmo com os preços, 
nesses mercados, em patamares até 20% acima das 
cotações nos demais mercados para os bens e servi-
ços similares ou correlatos, o que seria apurado com 
base nos critérios da Lei nº 8.666, de 1993.

Portanto, julgamos que esta iniciativa, além de 
justa, regula a execução desses empreendimentos 
para transformá-los em indutores do desenvolvimento 
econômico dos estados de localização.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Beto Faro.

PROJETO DE LEI Nº 2.660, DE 2011 
(Do Sr. Antonio Brito)

Dispõe sobre a dedutibilidade no Im-
posto de Renda devido pelas pessoas fí-
sicas das contribuições realizadas para 
assistência social e saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I, do artigo 12, da Lei nº 9.250, 

de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada 
pela Lei nº 12.213, de 2010, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 12  .................................................
I – as contribuições feitas aos Fundos 

controlados pelos Conselhos Municipais, Es-
taduais e Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e pelos Conselhos Municipais, 
Estaduais e Nacional do Idoso, bem como pelos 
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional 
da Assistência Social e pelos Conselhos Mu-
nicipais, Estaduais e Nacional de Saúde”.(NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A atuação de entidades beneficentes de assis-
tência social nas áreas de saúde e assistência social 
vem sendo decisiva para complementar o poder pú-
blico na convenção de política pública nessas áreas.

Desde antes da implantação do Sistema Único 
de Saúde – SUS, que as santas casas e hospitais fi-
lantrópicos foram chamados para ajudar o Governo 
na missão de prestar assistência à saúde da popula-
ção, tornando-se hoje, responsável pelo atendimento 
de quase 45% das internações realizadas através 
do SUS, disponibilizando para esse fim um total de 
112.000 (cento e doze mil) leitos e fazendo mais de 10 
milhões de atendimentos ambulatoriais por ano, sendo, 
sem sombras de duvidas, o principal parceiro do SUS. 

Com 2.100 (duas mil e cem) unidades, sendo que 
56% delas localizadas em municípios com até 30 mil ha-
bitantes, em muitos deles, o único hospital existente. O 
Setor é um importante gerador de emprego, com 480.000 
(quatrocentos e oitenta mil) empregos diretos e 140.000 
(cento e quarenta mil) médicos autônomos, além de cons-
tituir autêntico espaço de produção do conhecimento por 
meio dos hospitais de ensino que disponibilizam enume-
ras vagas para residência médica no País.

Por outro lado, as entidades que atuam em amparo a 
pessoa com deficiência, a exemplo das APAEs, Pestalozzi 
e centros de reabilitação são fundamentais para a assis-
tência e o tratamento de pessoas com deficiência e o au-
xílio às suas famílias, cumprindo o papel que é do Estado.

Atualmente, o governo vem apoiando essas entida-
des por meio dos repasses dos fundos federais e munici-
pais com o controle social realizado por conselhos paritá-
rios compostos pela sociedade civil e governo. Esse apoio 
governamental vem sendo decisivo para a sobrevivência 
dos institutos e para o fortalecimento da participação do 
terceiro setor no Sistema Único de Saúde – SUS e no 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Historicamente, essas entidades recebiam do-
ações da sociedade civil, sendo a principal, se não 
a única, fonte de financiamento para manutenção de 
suas atividades. Acontece que, ao passar a compor o 
SUS, tais entidades deixaram de receber doações da 
sociedade civil, sobrevivendo unicamente dos repas-
ses financeiros do governo. 

Segundo estudo da Confederação das Santas 
Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantró-
picas – CMB, a tabela do SUS cobre apenas 65% dos 
custos dos serviços prestados, tendo as entidades que 
arcar com a diferença, acarretando forte desequilíbrio 
em suas contas.

A legislação vigente, não permite que doações de 
pessoa física para entidades da área de saúde e as-
sistência social sejam deduzidas do imposto de renda. 
O inciso I do Art. 12 da lei nº 9.250 de 26 de dezem-
bro de 1995, com a redação dada pela Lei 12.213, de 
2010, permite, tão somente, que sejam deduzidos do 
imposto de renda as doações feitas por pessoas físi-
cas aos fundos da criança e do idoso, sem, contudo 
abranger as santas casas, APAES e outras entidades 
da saúde e assistência social.

A proposta pretende corrigir esta distorção, per-
mitindo que pessoas físicas possam destinar parte de 
seu imposto de renda devido para incrementar fundos 
de assistência social e saúde, tal como já existe para 
crianças, adolescentes e idosos.

O presente projeto de lei mantém o princípio do 
Legislador ao determinar o controle dos conselhos 
municipais, estaduais e nacional sobre os recursos 
arrecadados e a forma de aplicação dos mesmos, ga-
rantindo assim transparência no processo.
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Pela justeza e repercussão social da medida, es-
tamos certos da aprovação deste projeto de lei pelos 
nobres Pares desta Casa.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Antonio Brito.

PROJETO DE LEI Nº 2.661, DE 2011 
(Do Sr. Lindomar Garçon)

Que altera dispositivo da Lei nº 8.906, 
de 4 de julho de 1994, permitindo que os 
candidatos reprovados no exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) prestem 
novo exame somente a partir da etapa em 
que tenham sido eliminados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei 8.906, de 4 de julho de 

1994, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“§ 1º-A. O Exame de Ordem será reali-
zado em etapas eliminatórias com provas es-
critas de cunho teórico e prático, não podendo 
o candidato prosseguir nas etapas seguintes 
àquelas em que não obtiver aprovação, caben-
do ao candidato reprovado prestar novo exame 
a partir da fase na qual foi eliminado. ...(NR)”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, obri-
gatório para exercício legal da profissão e requisito para 
a inscrição na Ordem, tem sido objeto de constantes 
questionamentos. O referido exame foi instituído pela 
Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre 
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 
Brasil. A polêmica em torno do Exame de Ordem envolve, 
entre outras questões, a qualidade dos cursos de Direito 
das inúmeras faculdades no País, sobretudo quando os 
elevadíssimos índices de reprovação nesses exames. 

Os que defendem o Exame de Ordem apontam 
a necessidade de maior controle da qualificação dos 
profissionais, pois a má atuação desses profissionais 
pode por em risco a liberdade, o patrimônio, a saúde e 
a dignidade dos clientes. É certo que os altos índices 
de reprovação, além de terem criado uma verdadeira 
indústria de cursos preparatórios, geraram reflexos até 
no próprio ensino jurídico. 

A nosso ver, o exame de ordem merece ser repen-
sado. Não queremos a extinção da prova, mas também 
não concordamos com a obrigação do profissional, em 
caso de reprovação na segunda fase, ser obrigado a 
prestar integralmente outro exame. Provas que o can-
didato foi aprovado antes perdem o valor. Não há jus-
tificativas para tal exigência. As provas têm naturezas 
distintas e se prestam a aferir conhecimentos distintos.

A primeira etapa consiste em provas objetivas, so-
bre disciplinas do currículo mínimo dos cursos de Direi-
to. Já a segunda etapa consiste em provas de natureza 
prática, com redação de peças profissionais nas áreas 
de opção do examinando, além de respostas as ques-
tões práticas. As etapas são distintas e julgam conhe-
cimentos distintos, e não há justificativas para o fato do 
candidato reprovado na 2ª etapa (prático-profissionais) 
ser obrigado a prestar novo exame a partir da prova ob-
jetiva de múltipla escolha (1ª etapa). Mais racional seria 
se o candidato aprovado na 1ª etapa e reprovado na 2ª 
etapa se submetesse a novamente a prova da 2ª etapa. 

Não convém exigir a repetição da etapa em que 
o candidato já foi considerado apto. O mais razoável 
seria exigir do candidato que aprimorasse seus conhe-
cimentos práticos a fim de lograr êxito justamente na 
fase em que foi reprovado, e assim obter a condição 
de exercício da profissão. É isto que, em síntese, pro-
põe o presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Lindomar Garçon, Deputado Federal.

INDICAÇÃO Nº 1.891, DE 2011 
(Do Sr. Junji Abe)

Sugere a construção de um Centro de 
Informação Turística no Município de Ara-
çariguama/SP.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Turismo:
O Município de Araçariguama, localizado no Esta-

do de São Paulo, possui a mina de exploração de ouro 
horizontal mais antiga do Brasil, além de outras atrações 
turísticas muito visitadas, tais como, a Capela de Santa 
Bárbara, edificada em 1605, e o Recanto dos Araçaris. 

O visitante de Araçariguama, em passei turístico 
pela cidade, ainda pode conferir o Parque Ecológico da 
Mina de Ouro e a estátua em homenagem a Affonso 
Sardinha, no entanto, todos os passeios são feitos sem 
qualquer auxílio ou informações para um melhor apro-
veitamento cultural e valorização dos locais, motivo pelo 
qual se torna valioso o acolhimento da presente sugestão.

Nesse contexto, sugerimos a construção de um 
Centro de Informação Turística no Município de Ara-
çariguama, para atender as necessidades locais e 
por considerarmos a medida de extrema relevância 
e eficiência. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Junji Abe – PSD/SP.

INDICAÇÃO Nº 1.892, DE 2011 
(Do Sr. Junji Abe)

Sugere ao Ministro da Saúde o rea-
juste da tabela da remuneração repassada 
pelo SUS ao Instituto de Nefrologia de Mogi 
das Cruzes.
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
O Instituto de Nefrologia de Mogi das Cruzes aten-

de 95% de pacientes do SUS, realizando tratamento 
dialítico (hemodiálise e diálise peritonial automática 
domiciliar). São pacientes que perderam a função de 
seus rins e precisam de diálise para continuarem vivos, 
ou de um transplante, se ainda tiverem condição clínica. 

Ocorre que, atualmente o Instituto não tem rece-
bido autorização para admitir pacientes do SUS, em 
função da não atualização da tabela de remuneração, 
pois o valor repassado ao Instituto de Nefrologia de 
Mogi das Cruzes é insuficiente para liquidar os gastos 
com os tratamentos realizados.

Ressalta-se que, o Instituto teve atestada sua 
plena capacidade de atendimento de um número maior 
de pacientes, de acordo com a Portaria nº. 6 de 14 de 
fevereiro de 2011.

Nesse contexto, sugerimos seja reajustada a ta-
bela da remuneração repassada pelo SUS ao Instituto, 
para atender as necessidades locais e por conside-
rarmos a medida de extrema relevância e eficiência. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Junji Abe – PSD/SP.

INDICAÇÃO Nº 1.893, DE 2011 
(Do Sr. Roberto Dorner)

Sugere ao Ministro dos Transportes 
a conclusão das obras de construção do 
viaduto no km 754 da BR-163, na cidade de 
Sorriso, Estado de Mato Grosso.

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes:
A cidade de Sorriso, no Estado de Mato Grosso, 

nasceu na década de 70 do século passado, às mar-
gens da BR-163. Hoje, com mais de cinquenta mil ha-
bitantes, é um dos principais polos de desenvolvimento 
do nosso Estado. Esse progresso, no entanto, trouxe 
uma série de problemas de compatibilidade entre o 
trânsito urbano e o carregado tráfego rodoviário da BR-
163, muito utilizada pelos veículos de carga da região.

Por esse motivo, e atendendo a apelo da comuni-
dade sorrisense, o Governo Federal aprovou as obras 
de duplicação do trecho urbano da rodovia e a cons-
trução de dois viadutos. Um dos viadutos projetados 
já foi concluído e entregue à população, mas as obras 
do segundo viaduto estão paralisadas há meses, à es-
pera de recursos para sua conclusão.

Apesar de fazer parte do Plano de Aceleração 
do Crescimento – PAC, a referida obra sempre sofreu 
com constantes contingenciamentos orçamentários, 
que impediram sua conclusão. Essa situação tem 
causado sérios transtornos à população, obrigada a 
conviver diariamente com um canteiro de obras dentro 
da cidade e com os riscos iminentes de acidente, em 
virtude da situação caótica do trânsito naquele local, 

onde os veículos são obrigados a trafegar por pistas 
provisórias, com pouca ou nenhuma sinalização.

Por esse motivo, as autoridades municipais têm 
levado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT – a cobrança da sociedade civil 
do Município de Sorriso no sentido da necessidade 
de se concluírem as obras do viaduto em questão. A 
resposta até o momento obtida é de que as obras es-
tão paralisadas por contingenciamento dos recursos 
federais a ela destinados.

Diante disso, considerando os transtornos que a 
paralização da obra tem causado aos usuários da via 
e, principalmente, aos moradores da cidade de Sorri-
so, bem como a necessidade de sua conclusão para 
melhoria do tráfego, tanto na BR-163 quanto na malha 
urbana da cidade, sugerimos ao Senhor Ministro dos 
Transportes envidar esforços para a liberação imediata 
dos recursos necessários à conclusão do viaduto loca-
lizado no Km 754 da BR-163, no Município de Sorriso, 
Estado de Mato Grosso. 

Pelo exposto, e confiante na sensibilidade política 
e social de V. Exª, tenho certeza que nossa sugestão 
será bem acolhida. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Roberto Dorner.

INDICAÇÃO Nº 1.894, DE 2011 
(Do Sr. Roberto Dorner)

Sugere ao Ministro da Justiça a im-
plantação de duas Unidades Operacionais 
Avançadas (UOA’’s), uma no município de 
Sinop (no KM 815 da BR-163), e outra na 
cidade de Guarantã do Norte (no KM 1.060 
da BR-163); e também a mudança de en-
dereço da estrutura física da delegacia de 
Sorriso para Sinop. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Já se verifica uma defasagem da estrutura poli-

cial oferecida pela PRF na região do Mato Grosso. Por 
exemplo, a 6ª Delegacia da Policia Rodoviária Federal 
– Sorriso, responde por 482,8km da rodovia BR-163, 
do KM 638,4 ao KM 1.121,2, na divisa com o Pará, 
possuindo apenas 2 (dois) postos de fiscalização: um 
no município de Sorriso (Posto da Polícia Rodoviária 
Federal – PPRF601) e outro no município de Nova 
Santa Helena (PPRF602). 

O PPRF601 (onde também está a estrutura físi-
ca da Delegacia), no KM 733 no município de Sorriso, 
cobre do KM 638,4 (divisa de circunscrição da 4ª e 6ª 
DLPRF – Sorriso/ Diamantino) ao KM 836, em Sinop. 
Abrange, dessa forma, diretamente, os municípios de 
Lucas do Rio Verde, Primavera do Norte, Sorriso e Si-
nop; e indiretamente (entroncamentos com a BR-163), 
os municípios de Vera e Feliz Natal, e Santa Carmem. 
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A população dessas cidades somam 190.835 habitan-
tes, sendo 50% de Sinop. 

O PPRF602, fisicamente situada no município 
de Nova Santa Helena, abrange diretamente as cida-
des de Sinop, Itauba, Nova Santa Helena, Terra Nova 
do Norte, Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do 
Norte; e indiretamente, também pelos entroncamentos 
da BR-163, os municípios de Cláudia e União do Sul, 
Porto dos Gaúchos, Juara e Juína, Colíder, Carlinda, 
Nova Canaã do Norte e Alta Floresta, Marcelândia, 
Nova Guarita, São José do Xingu e Novo Mundo. A 
população desses municípios é de 377.661 habitantes.

Por esse trecho flui, atualmente, cerca de dez mil 
caminhões/dia que escoam a produção da lavoura de 
produtos como soja, milho, arroz, madeira, algodão e 
leguminosas para o mercado interno e externo, através 
dos portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR), e cir-
cula cerca de 2,4 milhões de cabeças de gado, o que 
equivale a aproximadamente dez por cento de toda a 
produção do Estado do Mato Grosso. 

Segundo relatório preliminar para a solicitação de 
recursos para a criação de um posto da PRF em Sinop 
e transferência da sede da delegacia do município de 
Sorriso para Sinop, feito pelo Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal/MT, 2ª Superintendência Regional/
MT, 6ª DelPRF/Sorriso-MT e prognósticos de entidades 
ligadas à produção agropecuária de Mato Grosso (como 
a Aprosoja, Acrinorte e outras), nos próximos dois anos, 
em virtude dos pesados investimentos em infraestrutura 
modal que a região receberá oriundos do PAC-2, as ro-
tas de escoamento da produção agropecuária do norte 
do Mato Grosso mudará substancialmente. 

Dentre os investimentos, podemos citar a conclu-
são da pavimentação da BR-163, até Santarém/PA; a 
chegada da ferrovia “Senador Vicente Vuolo”, da Amé-
rica Latina Logística a Rondonópolis; a construção da 
Ferrovia de Integração Centro-Oeste; a pavimentação 
da BR-242; a interligação da BR-163 à BR-158 pela 
MT-322 (antiga BR-080) entre Matupá e São José do 
Xingu no KM 1037 da BR-163. Além disso, a entrada em 
vigor do decreto, na Bolívia, que permite a legalização 
de veículos em situação irregular naquele país, poderá 
provocar o aumento de roubos e furtos no Brasil, espe-
cialmente na região da fronteira (MT-235 que dá acesso 
aos municípios de Campo Novo do Parecís e São José 
do Rio Claro). Sem mencionar o crescente número de 
apreensões de entorpecentes vindos, diretamente, da 
Bolívia e, indiretamente, do Estado de Rondônia. 

É preciso ressaltar ainda que a região norte do 
Mato Grosso em breve estará integrada a um dos maio-
res eixos de escoamento, envolvendo os Estados de 
Mato Grosso e Amazonas. Estima-se que serão mais 
de R$2 milhões em commodities brasileiras transpor-
tados pela frota estadual.

As entidades estaduais e municipais tem ressal-
tado o caráter urgente do investimento na infraestrutura 
e aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal na cir-
cunscrição da 6ªDLPRF para que a mesma não fique 
à margem da realidade local sob pena de tornar-se 
obsoleta, deixando a população desamparada.

Diante do exposto, sugerimos ao Senhor Ministro 
da Justiça, a implantação de duas Unidades Operacio-
nais Avançadas (UOA’s), uma no município de Sinop 
(no KM 815 da BR-163), e outra na cidade de Guarantã 
do Norte (no KM 1.060 da BR-163). Além disso, pelo 
fato de Sinop possuir uma melhor estrutura de órgãos 
de apoio à atividade policial, (como a Receita Fede-
ral, Ibama, SEMA, Polícia Federal, Ministério Público 
Federal e Justiça Federal), e por ter maior número de 
ocorrências, faz-se necessário a mudança de endereço 
da estrutura física da delegacia de Sorriso para Sinop. 

Confiantes na sensibilidade política e social de 
V. Exª, tenho certeza que nossa sugestão será bem 
acolhida. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Roberto Dorner.

INDICAÇÃO Nº 1.895, DE 2011 
(Do Sr. Rodrigo Maia)

Sugere ao Poder Executivo, por meio 
da Secretaria de Direitos Humanos, a alte-
ração do inciso III do art. 4º, do Decreto nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, inserin-
do a visão monocular na classificação de 
deficiência visual.

Excelentíssima Senhora Secretária de Direitos 
Humanos,

A Constituição Federal, em seus artigos 23, 24, 
203 e 227 garante a proteção às pessoas portadoras 
de deficiência, estabelecendo normas específicas sobre 
educação, assistência social, promoção da integração 
à comunidade. 

A deficiência monocular, por não ser considera-
da legalmente espécie de deficiência visual, carece 
das mesmas proteções que aqueles considerados 
deficientes visuais possuem, sendo indubitável que tal 
deficiência acarrete limitações de locomoção, vez que 
dificulta a percepção de tridimensionalidade, prejudi-
cando as atividades profissionais e sociais. 

Em 2006, a Senhora Deputada Mariângela Duarte 
propôs o Projeto de Lei nº 7.460 que visava estabele-
cer a visão monocular como deficiência. Todavia, após 
o referido projeto ter sido aprovado nas duas Casas 
do Congresso Nacional, foi vetado integralmente pelo 
Presidente da República por meio da Mensagem nº 
570, de 2008. Entretanto, o entendimento da socieda-
de brasileira, atualmente, vai de encontro ao que foi 
decidido pelo Governo Federal.
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A concepção de que a visão monocular é uma 
deficiência visual vem sendo pacificado nos Municí-
pios e nos Estados brasileiros por meio da aprovação 
de leis nesse sentido, a exemplo de São Paulo (Lei 
11.481/2011), Alagoas (Lei 7.129/2009), Mato Grosso 
do Sul (Lei 3.681/2009), Espirito Santo (Lei 8.775/2007), 
Feira de Santana-BA (Lei 250/2009), entre outros. 

Vale destacar que já há jurisprudências e súmulas 
que reconhecem a visão monocular como deficiência 
visual. Sob esse prisma, a Súmula 377 do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) determina “o portador de vi-
são monocular, tem direito de concorrer, em concurso 
público, às vagas reservadas aos deficientes.”. 

Nessa mesma esteira, o Ministério do Trabalho 
e Emprego, no corrente ano, após parecer do Depar-
tamento de Fiscalização do Trabalho da Secretaria de 
Inspeção, considerou a visão monocular como defici-
ência visual para fins de aplicação da Lei de Cotas, a 
qual garante que as empresas com mais de cem fun-
cionários contratem determinado percentual de pes-
soas portadoras de deficiência. 

Ressalte-se que os portadores de visão monocu-
lar não estão protegidos expressamente por nenhuma 
norma no ordenamento jurídico brasileiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Rodrigo Maia – DEM/RJ.

INDICAÇÃO Nº 1.896, DE 2011 
(Do Sr. Miriquinho Batista)

Sugere aos Ministérios da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; do Desenvolvi-
mento Agrário; e do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome a criação de programa 
de aproveitamento da farinha do caroço do 
açaí na indústria alimentícia.

Excelentíssimos Senhores Ministros da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento; do Desenvolvimento 
Agrário; e do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome:

Segundo a Universidade Federal do Pará – UFPA, 
em média, apenas cerca de 6,7% do fruto do açaizeiro 
são utilizados para a produção de polpa de açaí, sen-
do que 85 a 95% dos frutos – cascas e caroços – são 
descartados ou utilizados como fonte de energia em 
fornos e caldeiras. Somente na cidade de Belém, no 
Pará, cerca de 300 toneladas de resíduos da indústria 
de polpa de açaí são produzidas diariamente.

Projeto de pesquisa em desenvolvimento pelo 
Instituto de Ciências Sociais e Econômicas Aplicadas 
da Universidade Federal do Pará indica que o apro-
veitamento dos caroços de açaí na forma de farinha 
pode ser economicamente viável para utilização na 
indústria alimentícia e bastante interessante do ponto 
de vista social.

A UFPA analisou o valor nutricional da farinha 
de caroços de açaí e verificou que sua composição 
é de: 75,5% carboidratos, 7,6% fibra alimentar e 1% 
proteínas, além de minerais em pequena proporção. 
O projeto de pesquisa também avalia a viabilidade do 
uso de farinha de açaí na fabricação de pães, biscoi-
tos e bolos, pois pretende-se incluir esses produtos na 
merenda escolar dos alunos da rede pública de ensi-
no da cidade de Belém, com o objetivo de melhorar a 
qualidade da alimentação destas crianças.

Senhores Ministros, a partir dos alvissareiros re-
sultados iniciais do projeto em desenvolvimento pela 
UFPA, venho solicitar o acompanhamento desta im-
portante pesquisa pelas respectivas Pastas e sugerir 
a avaliação econômica e social da criação de progra-
ma de aproveitamento da farinha do caroço do açaí 
na indústria alimentícia.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Miriquinho Batista.

INDICAÇÃO Nº 1.897, DE 2011 
(Do Sr. Romário)

Sugere ao Sr. Alexandre Padilha, Mi-
nistro de Estado da Saúde, a tomada de 
providências necessárias à implementação 
da Portaria nº 81 do Ministério da Saúde, 
de 21 de janeiro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha

1. Considerando que o acesso à saúde, por qual-
quer cidadão, é assegurado pela Constituição Federal 
como direito fundamental, a ser provido pelo Estado 
de forma integral e igualitária;

2. Considerando que o Ministério da Saúde, órgão 
da administração direta, tem como área de competên-
cia os seguintes assuntos:

política nacional de saúde;
coordenação e fiscalização do Sistema 

Único de Saúde – SUS;
saúde ambiental e ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde individual 
e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e 
dos índios;

informações de saúde;
insumos críticos para a saúde;
ação preventiva em geral, vigilância e 

controle sanitário de fronteiras e de portos 
marítimos, fluviais e aéreos;

vigilância de saúde, especialmente quan-
to às drogas, medicamentos e alimentos; e

pesquisa científica e tecnológica na área 
de saúde.

3. Considerando que Secretaria de Atenção à 
Saúde é órgão específico singular do Ministério da 
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Saúde, cujo papel público é participar da formulação 
e implementação das políticas de atenção básica e 
especializada, observando os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS);

4. Considerando que à Secretaria de Atenção à 
Saúde (SAS) incumbe a estruturação e coordenação da 
Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica, 
nos termos que dispõe o art. 5º da Portaria nº 81/2009.

SUGERIMOS a Vossa Excelência a adoção de to-
das as medidas cabíveis, visando à efetiva implementa-
ção do Plano Nacional de Atenção Integral em Genética 
Clínica, instituído por intermédio da Portaria nº 81/2009.

Sabe-se que as doenças congênitas ou anoma-
lias genéticas têm sido, desde o ano 2000, a segunda 
maior causa de mortalidade infantil. Estudos médicos 
atribuem a incidência das referidas enfermidades, 
principalmente, à utilização inadequada ou indisponi-
bilidade de métodos de prevenção e/ou terapêutica. 

Igualmente, sabe-se das dificuldades enfrenta-
das pelos pacientes e familiares diante dos obstáculos 
impostos pela insuficiente disseminação dos métodos 
de prevenção, pelo diagnóstico tardio e, principalmen-
te, pela deficiência na prestação de assistência e de 
tratamentos que assegurem um mínimo de qualidade 
de vida, pressuposto de dignidade humana.

Em vista desta realidade, cumpre esclarecer que 
a inclusão da medicina genética nas políticas de atendi-
mento do SUS, já foi objeto de reiteradas reivindicações 
por segmentos diversos, em especial na área de pes-
quisa em saúde. E, a expedição da Portaria nº 81/2009 
foi, sem dúvidas, o ato em que esse Ministério reconhe-
ceu formalmente a importância social de se garantir um 
atendimento global à população na área de genética 
clínica, incluindo prevenção, tratamento e reabilitação.

Com efeito, em que pese os esforços envidados 
para a elaboração de um importante plano de ação, 
cujo desafio fundamental é reduzir o grave drama social 
enfrentado por portadores de doenças congênitas e 
por seus familiares, o Plano Nacional de Atenção Inte-
gral em Genética Clínica ainda pende de estruturação. 

Neste contexto, tem-se que tal circunstância com-
promete, sobremaneira, a execução das ações de as-
sistência aos usuários do Sistema Único de Saúde, 
representando verdadeira afronta aos princípios cons-
titucionais que, como dito alhures, asseguram a TO-
DOS os cidadãos o acesso universal e igualitário aos 
serviços de saúde.

EM VISTA DO EXPOSTO, temos que por em prá-
tica o Plano Nacional de Atenção Integral à Genética 
Clínica é medida urgente, razão pela qual conclama-
mos a devida atenção no mais breve encaminhamento 
do que ora se propõe.

Sala das sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Romário, PSB/RJ.

INDICAÇÃO Nº 1.898, DE 2011 
(Do Sr. Costa Ferreira)

Sugere ao Ministro da Fazenda que 
seja instalada uma agência da Caixa Econô-
mica Federal no município de Raposa – MA.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,
Com grande apreço e consideração que me di-

rijo a Vossa Excelência para que, no âmbito da Caixa 
Econômica Federal, seja providenciada a instalação 
de uma agência da Caixa Econômica Federal no mu-
nicípio maranhense de Raposa. 

A agência em Raposa é viável, pois o município 
tem 25 mil habitantes e faz parte do aglomerado urba-
no da ilha de São Luís, a 20 Km da Capital, São Luís, 
e próximo à cidade de São José de Ribamar. Uma 
região efervescente e com muitas opções comerciais. 

O município vem despontando como destino tu-
rístico no cenário estadual. Possui grandes atrativos, 
como o forte e peculiar artesanato, vasto mercado de 
frutos do mar e rede de restaurantes com ótima comida 
típica, além de belíssimas praias não poluídas e dunas. 
Detém um vasto manguezal preservado. 

A falta de uma agência da Caixa Econômica Fe-
deral é um fator de prejuízo para a população e para 
o município, pois dificulta negócios e o atendimento 
ao público, que precisa se deslocar para outras cida-
des na busca por resolução de pendências bancárias. 

O município de Raposa não pode conviver mais 
com essa carência no atendimento Bancário, conside-
rando que cidades menores e menos aquinhoadas já 
contam com uma agência da Caixa.

Portanto, Senhor Ministro, o município de Raposa 
atende a todas as exigências estipuladas para a instala-
ção de uma agência da Caixa Econômica Federal. E es-
pero de Vossa Excelência o deferimento dessa indicação.

Sala das sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Costa Ferreira.

INDICAÇÃO Nº 1.899, DE 2011 
(Do Sr. Valtenir Pereira)

Sugere à Excelentíssima Senhora Pre-
sidenta da República a criação da CODE-
PAN – Companhia de Desenvolvimento do 
Pantanal.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República:
Submetemos à apreciação de Vossa Excelência, 

na forma de Indicação, o Projeto de Lei que segue como 
anexo do presente instrumento. Reiteramos os termos 
ali propostos, por entender que são de importância 
ímpar ao desenvolvimento do país, já que alinhados, 
sobretudo, aos ditames constitucionais.

No referido documento apresentamos as con-
clusões por nós obtidas, bem como as justificativas 
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a elas correspondentes, por acreditarmos que a pre-
sença estatal naquela região deve acontecer de forma 
mais incisiva. 

Assim, considerando que os termos da presen-
te Indicação é de inegável importância para toda a 
nação, sobretudo para o cumprimento do preceito 
constitucional consistente na redução dos desequilí-
brios regionais, é que apresentamos esta Indicação e 
a encaminhamos para apreciação da Excelentíssima 
Senhora Presidenta da República.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Valtenir Pereira – PSB/MT.

PROPOSTA DE LEI Nº , DE 2011 
(Do Sr. Valtenir Pereira)

Dispõe sobre a criação da CODEPAN 
– Companhia de Desenvolvimento do Pan-
tanal e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica criada, nos termos do artigo 5º, inci-

so II, do Decreto de Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 
1967, a Companhia de Desenvolvimento do Pantanal 
– CODEPAN, na forma de Empresa Pública vinculada 
ao Ministério da Integração Nacional.

Art. 2º. A CODEPAN terá sede e foro no Distrito 
Federal e atuação nos vales dos rios Paraguai, Sepo-
tuba, Jauru, São Lourenço, Rio Vermelho, Correntes, 
Itiquira e Aquidauana, enfim, nos rios que compõem 
a bacia e sub-bacias do prata e que estão presentes 
nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 
onde se situa o ecossistema do Pantanal.

Parágrafo único. Poderá a CODEPAN, segundo 
necessidade motivada da Empresa, instalar e manter, 
em qualquer região do País, órgãos e setores de ope-
ração e representação.

Art. 3º. A CODEPAN será regida por esta Lei, pelos 
estatutos a serem aprovados por decreto, no prazo de 
noventa dias da data da publicação desta lei, e pelas 
normas de direito aplicáveis.

Art. 4º. A CODEPAN tem por finalidade a utilização 
sustentável dos recursos naturais, a promoção do eco-
turismo e a estruturação de atividades produtivas para 
a inclusão econômica e social, preservando a fauna e a 
flora, visando a geração de emprego e renda, bem como 
o aproveitamento para fins ecológicos, agrícolas, agrope-
cuários e agroindustriais dos recursos da flora, da fauna, 
da pesca, da água e do solo – tudo de forma sustentável 
– dos vales dos Rios acima descritos, diretamente ou por 
intermédio de entidades públicas e/ou privadas, promo-
vendo o controle de queimadas e o desenvolvimento in-
tegrado de áreas prioritárias e a implantação de distritos 
agroecológicos, agroindustriais e agropecuários.

§ 1º. Buscará a CODEPAN alinhar sua atuação 
nos termos do Projeto Amazônia Aquicultura e Pesa 

– Plano de Desenvolvimento Sustentável criado pelo 
Ministério da Pesca e Aquicultura.

§ 2º. Na elaboração de seus programas e proje-
tos, bem como no exercício de sua atuação nas áreas 
coincidentes com a SUDECO, os dois órgãos atuarão 
coordenadamente a fim de garantir a unidade de orien-
tação da política econômica e eficiência dos investimen-
tos públicos e privados, oriundos de incentivos fiscais. 

§ 3º. No exercício de suas atribuições poderá a 
CODEPAN atuar, por delegação dos órgãos competen-
tes, como agente do Poder Público, desempenhando 
funções de administração e fiscalização do uso racional 
dos recursos da flora, fauna, água, solo e pesqueiros.

Art. 5º. A CODEPAN será administrada por 1 (um) 
Presidente e 3 (três) Diretores nomeados pelo Presi-
dente da República.

Parágrafo único. A CODEPAN terá um Conselho, 
cujas atribuições serão definidas nos Estatutos e que 
incluirá representantes dos Ministérios da Integração 
Nacional, da Pesca, do Turismo, da Agricultura, de 
Meio Ambiente, dos Transportes e do Planejamento.

Art. 6º. Para a realização dos seus objetivos, po-
derá a CODEPAN: 

I – estimular e orientar a iniciativa privada, 
promover a organização e participar do capital 
de empresas de produção, beneficiamento e 
industrialização de produtos primários; 

II – promover e divulgar, junto a entidades 
públicas e privadas, informações sobre recur-
sos naturais e condições sociais, infraestru-
turais e econômicas, visando à realização de 
empreendimentos no vales dos rios descritos 
no artigo 2º desta lei;

III – elaborar, em colaboração com os 
demais órgãos públicos federais, estaduais 
ou municipais que atuem na área, os planos 
anuais e plurianuais de desenvolvimento inte-
grado dos vales dos rios descritos no artigo 2º 
desta lei, indicando, desde logo, os programas 
e projetos prioritários, com relação às ativida-
des previstas nesta Lei. 

IV – projetar, construir e operar obras e 
estruturas de barragem, canalização, bombe-
amento, adução e tratamento de águas, sane-
amento básico nos vales dos rios que banham 
o Pantanal Mato-Grossense e Sul-Mato-Gros-
sense, e que formam a bacia do prata; 

V – projetar, construir e operar projetos 
de irrigação, regularização, controle de enchen-
tes, controle de poluição e combate a seca e,

VI – realizar trabalho efetivo no controle 
das queimadas, de modo a reduzir o impac-
to ambiental por elas causado; viabilizando, 
quando possível, soluções tecnológicas para 
o desenvolvimento sustentável do agronegócio 
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em toda a área abrangida por esta lei, espe-
cialmente na região pantaneira.

Art. 7º. Constituem recursos da CODEPAN: 

I – as receitas operacionais; 
II – as receitas patrimoniais; 
III – o produto de operações de créditos; 
IV – as doações; 
V – os de outras origens. 

Art. 8º. A CODEPAN poderá promover a desapro-
priação de áreas destinadas à implantação de projetos 
de desenvolvimento agrícola, agropecuário e agro-
-industrial, o aproveitamento dos recursos pesqueiros, 
inclusive de irrigação, bem como aliená-las na forma 
da legislação vigente. 

Art. 9º. O regime jurídico do pessoal da CODE-
PAN será o da legislação trabalhista. 

Art. 10. No desempenho de suas tarefas a CO-
DEPAN atuará, preferencialmente, por intermédio de 
entidades federais, estaduais, municipais e privadas, 
recorrendo sempre que possível à execução indireta 
de trabalhos mediante contratos e convênios. 

Art. 11. A prestação de contas da administração 
da CODEPAN será submetida ao Ministro da Integra-
ção Nacional, que providenciará, até 31 de maio do 
exercício subseqüente ao da prestação, o seu envio 
ao Tribunal de Contas da União. 

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificação

Motivados pela atuação e notável contribuição para 
o desenvolvimento regional realizado pela CODEVASF 
– Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba, criada pela Lei n. 6.088, de 16 
de julho de 1974, cujo foco está voltado para a promoção 
do desenvolvimento sustentável das bacias dos Rios São 
Francisco e Parnaíba, é que propomos a criação da CO-
DEPAN – Companhia de Desenvolvimento do Pantanal. 

A Companhia a ser criada – na forma de Empresa 
Pública Federal – será vinculada hierárquica e admi-
nistrativamente ao Ministério da Integração Nacional 
e terá atuação nos vales dos rios Paraguai, Sepotuba, 
Jauru, São Lourenço, Rio Vermelho, Correntes, Itiquira 
e Aquidauana, enfim, nos rios que compõem a bacia 
do prata, com presença nos estados de Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. 

Na elaboração de seus programas e projetos, 
atuará coordenadamente com a SUDECO – Supe-
rintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, 
recriada sob a gestão da Presidenta Dilma Rousseff, 
nas áreas que lhe forem coincidentes.

A CODEPAN terá por finalidade o aproveitamen-
to, para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, 

dos recursos pesqueiros, de água e do solo dos vales 
dos rios acima descritos, diretamente ou por intermé-
dio de entidades públicas e privadas, promovendo o 
desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a im-
plantação de distritos agroindustriais e agropecuários. 

Poderá, para tais fins, coordenar ou executar, 
diretamente ou mediante contratação, obras de infra-
-estrutura, particularmente de captação de águas para 
fins de irrigação de canais primários ou secundários 
nos municípios banhados pelos rios que fazem par-
te da bacia do prata, nos Estados de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, onde se situa o ecossistema do 
Pantanal, e também obras de saneamento básico, 
eletrificação e transportes, sobretudo no aspecto da 
intermodalidade logística, considerando o significativo 
potencial hidroviário do rio Paraguai, em articulação 
com os órgãos federais e estaduais competentes. 

Pretende ainda este Projeto de Lei promover o 
desenvolvimento econômico e social das áreas de baixo 
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano e também 
estimular as potencialidades econômicas regionais, 
buscando maior eficácia na aplicação dos recursos e 
melhorar a distribuição de renda, já que a maioria dos 
municípios pantaneiros, seja em Mato Grosso ou no 
Mato Grosso do Sul, possuem baixo índice de desen-
volvimento econômico e social.

Ademais, todos os objetivos visam o fomento da 
política de desenvolvimento do país, de modo a cor-
rigir os desequilíbrios regionais, em cumprimento ao 
objetivo constitucional inserido no artigo 3º, inciso II, 
da Constituição Federal. Buscando-se, assim, garantir 
às regiões menos dinâmicas do país, recursos suficien-
tes à indução de investimentos em setores produtivos, 
com vistas ao crescimento e desenvolvimento social.

Dentre os instrumentos listados para alcance 
dos objetivos contidos no artigo 4º do presente Proje-
to de Lei, destacamos a possibilidade de se realizar 
trabalho efetivo no controle das queimadas, cultural e 
tradicionalmente usada nesta região.

Esta iniciativa legislativa encontra respaldo no 
fato de ser o Pantanal a maior zona úmida continen-
tal localizada no centro da América do Sul, tendo sua 
importância como um santuário ecológico natural re-
conhecido a nível nacional e internacional. Trata-se 
de uma região complexa, com grandes variações nos 
sistemas clima, solo, água, planta e animais.

Necessitando, portanto, de uma atuação estatal 
que fomente a utilização sustentável e ecológica dos 
recursos naturais e estruturação de atividades produ-
tivas para a inclusão econômica e social, preservan-
do a fauna e a flora, visando à geração de emprego e 
renda, à redução dos fluxos migratórios e dos efeitos 
econômicos decorrentes das recorrentes inundações 
e, ainda, à preservação dos recursos naturais da ba-
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cia hidrográfica do prata, com o objetivo de melhorar 
a qualidade de vida dos habitantes das regiões.

Assim, por entender de importância fundamental 
a proposição deste Projeto de Lei para o País, mormen-
te na inegável valia para o desenvolvimento nacional, 
sobretudo para o cumprimento do preceito constitu-
cional da redução dos desequilíbrios regionais e por 
acreditar no valoroso apoio dos nobres pares, é que 
submetemos a esse digno Plenário para apreciação 
e aprovação o presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Valtenir Pereira – PSB/MT.

INDICAÇÃO Nº 1.900, DE 2011 
(Do Sr. Fábio Faria)

Sugere ao Ministério das Comunica-
ções que, por intermédio da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações, adote as provi-
dências necessárias para que as prestado-
ras dos serviços de televisão por assinatura 
tornem disponíveis para seus assinantes os 
canais transmitidos pelas emissoras locais 
e retransmissoras de televisão, em confor-
midade com o disposto nos arts. 32 e 37 da 
Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunica-
ções:

Uma das principais conquistas do marco regulató-
rio instituído pela Lei nº 12.485, de 2011, foi assegurar 
aos usuários dos serviços de televisão por assinatura 
o direito de acesso aos canais de TV aberta transmiti-
dos pelas emissoras locais de radiodifusão.

Anteriormente à promulgação dessa norma, ape-
nas as prestadoras de TV a cabo eram obrigadas a 
distribuir os canais locais de televisão aberta, pois era 
facultado às demais operadoras de TV por assinatu-
ra o direito de não transmiti-los. Felizmente, a Lei nº 
12.485/11 conferiu nova dinâmica a essa questão, ao 
tornar compulsória a oferta dos canais abertos, inde-
pendentemente da tecnologia empregada pela forne-
cedora do serviço de TV paga.

Cabe salientar ainda que, de acordo com o § 20 
do art. 37 dessa Lei, os efeitos do novo diploma legal 
alcançam não somente as empresas cujas autoriza-
ções tenham sido outorgadas após a sua sanção, mas 
também as prestadoras de televisão por assinatura que 
já se encontravam em operação quando o novo marco 
regulatório foi aprovado. Além disso, o § 21 do art. 32 de-
termina que, nas localidades onde não houver geradora 
local, caso o sinal de alguma geradora ou retransmissora 
de televisão aberta alcance os limites territoriais dessa 
localidade, a prestadora de TV paga estará obrigada a 
oferecer esse canal para seus assinantes.

Não obstante a Lei nº 12.485/11 já se encontre 
em vigência desde setembro deste ano, muitas ope-

radoras ainda não se adequaram às mudanças por 
ela instituídas. A título de ilustração, no Rio Grande 
do Norte, sobretudo no interior do Estado, há pres-
tadoras de TV por assinatura que transmitem a pro-
gramação dos canais de televisão aberta gerada em 
outras unidades da Federação. Essa prática, além de 
ser flagrantemente ilegal, mantém o cidadão alienado 
da sua realidade cotidiana, pois é tolhido do direito de 
acesso a informações de seu interesse mais próximo.

Por esse motivo, elaboramos a presente Indica-
ção com o objetivo de solicitar ao Ministério das Co-
municações que, por intermédio da Anatel, adote as 
providências necessárias para que as prestadoras dos 
serviços de televisão por assinatura tornem disponí-
veis para seus assinantes os canais transmitidos pelas 
emissoras locais e retransmissoras de televisão aberta.

Assim, por entendermos que a medida proposta 
contribuirá significativamente para a ampliação das 
oportunidades de acesso às programações de con-
teúdo local nos meios de comunicação brasileiros, 
submetemos a presente Indicação à elevada consi-
deração de V. Exª.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Fábio Faria.

RECURSO Nº 93, DE 2011 
(Da Sra. Jandira Feghali)

Recorre de devolução do Projeto de 
Lei nº 2.349/11.

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 137 do Regimento Inter-

no da Câmara dos Deputados venho recorrer da decisão 
de V. Excia, por meio do ofício 1.819/2011/SGM/P, que 
devolveu o Projeto de Lei nº 2.349/11, de minha autoria, 
com fundamento na alínea a, do inciso II do § 2º do art. 
137 do RICD, pelas razões que passo a expor:

LEGISLAR SOBRE DIREITO PRO-
CESSUAL COMPETE EXCLUSIVAMENTE 
À UNIÃO, MESMO QUE SE CUIDE DE PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO:

É antiga a reivindicação de um sistema nacional 
harmônico de normas gerais para disciplinar a atuação 
procedimental, no âmbito da administração pública, que 
uniformizasse a prática do direito de petição, de repre-
sentação e do exercício do poder, que deve ficar proces-
sualmente documentado, já que a administração pública, 
seja da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios se sujeita a demonstrar, a qualquer tempo, a 
motivação dos atos administrativos, em razão do interesse 
público e a prestar contas de sua gestão administrativa, 
patrimonial e financeira, tornando-a transparente.

TRATA-SE DE DIREITO INSUSCEPTÍ-
VEL DE INVASÃO:
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Com o advento, em 1988, da nova Constituição 
brasileira o processo administrativo mereceu destaque 
e tratamento de Direito fundamental, indispensável na 
atuação da administração pública da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, servindo de 
instrumento seguro e preventivo contra abuso e arbitra-
riedade. Note-se, a esse respeito, as disposições dos 
incisos: LIV, LV, LXXVIII, do art. 5º da Constituição bra-
sileira, bem como o inciso XXVII do art. 22, o inciso XXI 
do art. 37 e o inciso II do §1º do art. 41 da Lei magna.

O termo processo, durante muito tempo, designou 
a via exclusiva de atuação do Poder Judiciário, em sua 
função jurisdicional, a ponto de Carnelutti considerar a 
expressão “processo judicial” uma tautologia, no senti-
do de vício de linguagem, de redundância. 

Por imperativo ditado pela segurança jurídica, pela 
necessidade de controle da legalidade, fiscalização de 
contas, transparência dos atos administrativos dentre 
outras relevantes razões o processo se fez necessário, 
também, no âmbito administrativo, regido por regras 
próprias que lhe conferem a autonomia e independên-
cia em relação aos demais ramos de direito. 

Lícito, assim, diante das mencionadas regras cons-
titucionais, era esperar solução normativa mais abran-
gente que desse fim ao comportamento procedimental 
anárquico, confuso e desordenado que se implantou 
na execução dos serviços administrativos das diversas 
esferas federativas, dada a ausência de normas fun-
damentais, gerais, básicas de observância necessária 
para reger os vários procedimentos em âmbito nacional.

Registre-se que há mais de 70 anos o insigne 
administrativista Themistocles Brandão Cavalcante, in 
Revista do Serviço Público nº2 de 11 de agosto de 1938, 
já reclamava a ausência de “ um sistema harmônico e 
uniforme de normas gerais para reger o processo admi-
nistrativo nas diversas esferas da administração pública”, 
observando que “o poder judiciário custa a compreen-
der a relativa desordem dentro da qual se movimenta o 
processo administrativo. E daí, muitas vezes, atribuir-se 
ilegalidade onde houve, apenas, falta de uma norma re-
guladora do processo”. E assim, concluiu o mestre: “De-
saparecerão, assim, as prevenções contra o processo 
administrativo. Os funcionários saberão quais as normas 
a seguir, além de evitar irregularidades no processo. E os 
interessados terão seus direitos assegurados, sabendo 
com antecedência qual o curso de suas demandas com 
a administração. Essas garantias e normas devem ser 
fixadas legalmente, de um modo uniforme, com prazos 
e formalidades pré- determinadas”.

A LEI Nº 9.784/99 E SEU ACANHADO E 
INJUSTIFICADO LIMITE APLICATIVO:

A grande expectativa acerca das normas básicas 
sobre processo administrativo, advindas com a edição 
da Lei nº 9.784/99, no entanto, restou frustrada, ante 
os acanhados limites impostos a sua aplicação restrita 

ao âmbito da União, excluindo, pois, do campo de sua 
abrangência os Estados federativos, o Distrito Federal 
e os Municípios.

Realmente, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 
1.999, ao limitar sua incidência no âmbito da Adminis-
tração Pública Federal, deixou as demais unidades fe-
derativas ao desabrigo das regras que, por imposição 
constitucional, devem uniformizar as bases procedi-
mentais em favor da tão desejada unidade processual, 
como tornam certos os seguintes dispositivos:

“Art. 22 – compete privativamente à União 
legislar sobre:

“I – direito civil, comercial, penal, PRO-
CESSUAL, eleitoral marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho.”

“Art. 24 – Compete à União, aos Esta-
dos e ao Distrito Federal legislar concorren-
temente sobre: 

XI – procedimentos em matéria proces-
sual; “

É bem de ver, desde logo, que as regras básicas 
da Lei nº 9.784/99 editadas para reger o processo ad-
ministrativo, fixam princípios, critérios gerais, garantias e 
finalidades, sempre as mesmas de abrangência nacional. 
O que varia é o rito do processo segundo o assunto que 
o procedimento irá versar, conforme a necessidade e a 
conveniência da administração, a exemplo da exigibili-
dade de crédito tributário, da apuração de responsabili-
dade funcional, da realização de concurso público, dos 
conflitos de interesses, alvará de construção, interdição 
de obra, exploração de serviço público, autorização, 
concessão e permissão dentre muitas outras matérias 
cuja rotina procedimental a Lei não cuida.

Portanto, o processo, também no âmbito ad-
ministrativo, se realiza por diferentes procedimentos 
cujos ritos, abrangentes de cada matéria, no entanto, 
devem ser instrumentalizados com base nas mesmas 
regras fundamentais. 

Repita-se que a Lei nº 9.784/99, diante do cará-
ter geral das normas que contempla, apenas enuncia 
regras básicas e próprias de agir, os princípios e parâ-
metros, os critérios e métodos fundamentais que são 
comuns a todos os processos, de modo a respeitar as 
especificidades próprias dos diversos assuntos a serem 
versados sejam eles peculiares à União, aos Estados e 
ao Distrito Federal, evitando, assim, que em situações 
iguais proceda-se de modo dispare, diverso, desigual.

O que se esperava, portanto, eram regras gerais 
condutoras da homogeneização de princípios peculia-
res ao Direito Processual de unidade nacional expres-
sa em nossa Lei Maior, que servisse de orientação 
básica, comum a todos os procedimentos no âmbito 
administrativo das diversas esferas federativas, proce-
dimentos esses, sim, a serem estabelecidos segundo 
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a competência, interesse, necessidade e conveniência 
legislativa de cada unidade federativa. 

Não foi o que, lamentavelmente, se viu. Presume-
-se que, em nome da autonomia conferida aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, em face da 
organização política de que trata o art. 18 da Consti-
tuição Federal, teria o legislador preferido ater a apli-
cação da Lei nº 9.784/99 ao âmbito da administração 
pública federal, de modo a evitar polêmica em torno da 
referida autonomia conferida aos Estados-Membros, a 
teor do que sustenta determinada corrente doutrinária. 

Para os que assim entendem o processo adminis-
trativo, não obstante sua natureza meramente instru-
mental, não pertenceria ao Direito processual, mas ao 
Administrativo, por envolver atos de sua competência 
e gestão. Seria, assim, processo de espécie diversa 
da ciência processual.

Ora, as regras básicas do processo em nada 
interferem no direito dos Estados de se organizar, de 
se autogovernar e nem invadem a autonomia, consti-
tucionalmente a eles reservada. 

Confundem-se, neste caso, regras básicas que 
informam e orientam a via, o caminho, o rito procedi-
mental com o objeto de direito material, substantivo de 
natureza administrativa. E por entenderem que o pro-
cesso administrativo é instituto de Direito do Estado, 
concluem competir a qualquer dos entes que integram 
a Federação, legislar sobre processo administrativo em 
flagrante desrespeito à regra de competência constitu-
cional exclusiva da União prevista em seu art. 22, in-
susceptível de invasão.

Nesse caso, o que é mais grave, é não distinguir 
processo de procedimento. Daí a desordem a que se 
refere Themistocles Cavalcante ao oferecer, na forma 
antes indicada, a solução de normas gerais para uni-
ficar e consolidar as regras fundamentais do processo 
em âmbito nacional.

Convém, desde logo, fixar a idéia incontroversa 
de que todo processo, seja judicial, legislativo ou ad-
ministrativo, cuida sempre do exercício de uma função 
estatal a justificar a autonomia das regras de Direito 
processual, independente das normas de direito ma-
terial que instrumentaliza. 

Ademais, o Estado ao criar a ordem jurídica in-
terna reservou a si a condição de pessoa dotada de 
personalidade jurídica de direito público que se desdo-
bra em diversas ordens de pessoas: a União, os Esta-
dos-Membros, os Municípios e o Distrito Federal, com 
capacidade política e distribuição territorial de poder, 
alem das autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista e fundações criadas conforme a 
conveniência de descentralização de suas funções 
administrativas. 

A EXTENSÃO DA LEI 9.784/99 AOS ES-
TADOS E AO DISTRITO FEDERAL EM NADA 

INTERFERE COM A AUTONOMIA DESSAS 
UNIDADES FEDERADAS DE SE ORGANIZAR 
POLÍTICA E ADMINISTRATIVAMENTE, NEM 
COM A GESTÃO INTERNA DE NATUREZA 
PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

No sistema constitucional brasileiro, portanto, a 
soberania é exercida exclusivamente pela União indis-
solúvel dos Estados-Membros, possuindo poderes de 
autodeterminação plena e incondicional. As Estados-
-Membros reservou-se a autonomia de atuação restrita 
a seu território, na forma disciplinada por rigoroso es-
quema delimitador de sua competência constitucional. 

No regime federativo brasileiro, assim, as compe-
tências são repartidas, umas exercidas com exclusivida-
de porque privativas e únicas da união para garantir a 
unidade nacional, outras são concorrentes, comuns com 
a dos Estados, de participação suplementar legislativa 
o que fortalece a unidade federativa, sem desfigurar o 
poder central harmonizador nem invadir a autonomia ter-
ritorial dos Estados-Membros de decidir “interna corporis” 
e de se organizar, política e administrativamente, desde 
que observados os princípios da Constituição Federal.

O Direito Processual seja aplicado em matéria 
penal, civil, eleitoral, trabalhista, ou administrativa, é ci-
ência pertencente a ramo próprio do Direito Público e 
tem sua autonomia de natureza instrumental, singular e 
independente reconhecida em relação aos demais ramos 
do direito material, a consolidar a tendência unificadora 
do processo que freqüenta as constituições brasileiras 
desde 1.934, visando homogeneizar o direito nacional.

Superada se afigura a posição de conceituada 
corrente doutrinária segundo a qual as ações proces-
suais seriam capítulo destacado do direito material a 
que se vinculam. Processo seria, então, a parte adjetiva 
do direito material, substantivo. Processo administrativo 
seria, assim, a parte acessória do Direito Administrativo.

A UNIDADE E A HOMOGENEIZAÇÃO 
QUE UNIFORMIZAM AS BASES PROCEDI-
MENTAIS DECORREM DA REGRA CONSTI-
TUCIONAL DOS ARTs. 22 E 24 DA CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL.

O Direito Administrativo, a seu turno, cuida da vin-
culação da vontade administrativa à lei. Rege, portan-
to, a subordinação do Estado ao regime da legalidade 
na administração e organização de sua estrutura, na 
disciplina do regime funcional e demais normas insti-
tuidoras dos serviços de sua competência territorial, a 
exemplo das questões referentes aos tributos estaduais, 
às concessões e permissões, o que guarda substancial 
diferença com os ritos e formalidades procedimentais 
que forem estabelecidas com observância nas normas 
básicas do Direito Processual Administrativo instrutórias, 
probatórias, decisórias, assecuratórias do contraditório 
e da ampla defesa, em oposição à instrução inquisitorial 
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que assegurem proteção aos direitos dos administra-
dos e o melhor cumprimento dos fins da administração.

Com efeito, a norma constitucional que confere, 
textualmente, competência exclusiva para a União 
legislar sobre Direito Processual é de eficácia plena 
e de aplicação abrangente em relação aos demais 
entes federativos, especialmente por ter merecido 
o Processo, inclusive o Administrativo tratamento 
autônomo e independente em relação aos demais 
ramos do direito.

O processo, em seu conjunto, não é visto, ape-
nas estaticamente, pois se realiza de forma dinâmica, 
por meio da sucessão gradativa de atos, que se de-
senvolvem em seqüência lógica até o final. Tal modo 
de se mover é exatamente o que a doutrina chamou 
de procedimento e que a Constituição Federal, no re-
ferido art. 24, reservou aos Estados a possibilidade 
de legislar, obviamente, respeitadas as regras gerais 
orientadoras de todos os procedimentos referentes aos 
variados assunto que venham atender as suas neces-
sidades, conveniências e oportunidades. 

Não assiste razão, também, aos que querem limi-
tar a competência exclusiva da União para legislar em 
matéria de Direito Processual, apenas em relação aos 
demais ramos de direito material mencionados no art.22 
da CF. Nesse sentido, convêm registrar que a mencio-
nada regra ao assim dispor não distinguiu o campo de 
aplicação do Direito Processual, não cabendo, pois, ao 
intérprete distinguir nem restringir sua aplicação, onde 
a lei não distingue nem restringe.

Situação diversa seria se a Constituição Fede-
ral no art. 22 referisse à exclusividade da União para 
legislar sobre direito civil, comercial, penal, eleitoral, 
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho e 
seus respectivos processos.

Portanto, nada autoriza a União, diante do po-
der legislativo conferido pelo art. 22 da CF negar a 
autonomia do Direito Processual para o fim de limitar 
a abrangência dos efeitos da Lei Maior ao instituir ins-
trumento autônomo de garantia individual de participa-
ção democrática do cidadão na administração públi-
ca, notadamente porque, no caso, cuida-se de norma 
geral que sintetiza regra orientadora que emerge dos 
princípios constitucionais e que em nada interferem 
com a organização política, administrativa e nem com 
a gestão interna dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios.

Tal limitação soa negativa de vigência plena à 
norma constitucional do art. 22, meio de sobrepor-
-se à lei, assemelhando-se a reação prepotente de 
perniciosa conseqüência, por meio de confusão da 
norma instrumental com o respectivo direito material, 
substantivo.

Em conclusão, segundo o ordenamento cons-
titucional brasileiro, não compete aos demais entes 
federativos (Estados e Distrito Federal) legislar sobre 
processo, mas concorrentemente com a União dis-
por sobre procedimento, o que é diferente, já que sua 
competência é para suplementar, isto é, para atuar 
de modo complementar, supletivo, restrito ao modo 
procedimental de atender à vasta e sempre crescen-
te variedade das questões que tramitam no âmbito da 
competência administrativa dos Estados-Membros, 
desde que submetidas à unidade constitucional do 
processo fixada nas normas básicas editadas pela 
Lei nº 9784/99, a guardar distância com a autonomia 
reservada aos Estados-Membros para disciplinar sua 
ordem interna, política e administrativa e organizar sua 
gestão patrimonial, econômica e financeira, segundo 
os critérios de sua conveniência e oportunidade. 

OUTRAS MATÉRIAS

Por oportuno, cumpre consignar ainda, que o 
PL 2.349, de 2011, aborda outras matérias além da 
relativa à fixação da abrangência da Lei 9.784/99, a 
merecer idêntica apreciação do Congresso Nacional, 
em vista do necessário aperfeiçoamento do referido 
diploma legal.

CONCLUSÃO

Do exposto, após a manifestação da Comissão 
de Constituição e Justiça e Redação, nos termos pre-
vistos no § 2º do art. 137, do RICD, confia-se em que 
a decisão que devolveu o PL 2.349, de 2011 seja re-
vista, determinando-se, em deliberação do Plenário 
da Câmara dos Deputados, que a referida proposição 
legislativa tenha assegurada sua constitucional e re-
gimental tramitação na Câmara dos Deputados, em 
vista, como se espera de vir a ser acolhida e remetida 
à apreciação do Senado Federal.

Sala das sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Jandira Feghali, Deputada Federal – PCdoB-RJ.

RECURSO Nº 94, DE 2011 
(Do Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto)

Recorre, nos termos do art. 95 § 8º do 
Regimento Interno, da decisão da Presidên-
cia que indeferiu a Questão de Ordem n. 
125, de 2011, sobre a antirregimentalidade 
de requerimento de encerramento da dis-
cussão apresentado à Proposta de Emenda 
à Constituição n. 61, de 2011(DRU).

Texto da Questão de Ordem:
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 

a Mesa requerimento do seguinte teor:
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Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art. 
178, c/c artigo 157 § 3º, do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, o encerramento da discussão da 
PEC nº 61, de 2011, que altera o art. 76, no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Assina: PT 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar a favor do requerimento ...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, questão de ordem. Estou pedindo uma 
questão de ordem a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – ... 
concedo a palavra ao Sr. Deputado Sibá Machado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, questão de ordem ... Questão de or-
dem, Presidente.

Sr. Presidente, questão de ordem.
Sr. Presidente, V.Exa. não está me ouvindo? Estou 

pedindo uma questão de ordem a V.Exa., com base 
no art. 157 § 3º.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pois 
não. V.Exa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o art. 157 § 3º foi utilizado pelo requerente no pedido 
de encerramento da discussão. O que é que consta 
do art. 157 § 3º?

“Aprovado o requerimento de urgência, entrará a 
matéria em discussão na sessão imediata, ocupando 
o primeiro lugar na Ordem do Dia.

§ 3º Na discussão e no encaminhamento de vo-
tação de proposição em regime de urgência, só o au-
tor, o Relator e Deputados inscritos poderão usar da 
palavra, e por metade do prazo previsto para matérias 
em tramitação normal, alternando-se, quanto possível, 
os oradores favoráveis e contrários. Após falem seis 
Deputados, encerrar-se-ão, a requerimento da maio-
ria absoluta da composição da Câmara, ou de Líderes 
que representem esse número, a discussão e o enca-
minhamento da votação.”

Por que faço essa questão de ordem a V.Exa? 
Porque o amparo do requerimento apresentado é 
absolutamente incompatível com a matéria que está 
sendo apreciada. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– A PEC não tramita, me permita concluir. Eu tenho o 
meu prazo para concluir a questão de ordem e peço 
que V.Exa me permita concluir a questão de ordem. 

A matéria é uma PEC, Proposta de Emenda à 
Constituição. Daí por que ela não tramita em regime 
de urgência. O art. 157, § 3º se aplica exclusivamen-
te às matérias que tramitam em regime de urgência. 
E, se V.Exa fizer a leitura novamente da justificativa 
e do amparo regimental do requerimento solicitado, 
V.Exa vai ver que esse requerimento é imperfeito. E, 
sendo ele imperfeito e não tendo respaldo regimental, 
V.Exa deve indeferi-lo de plano, afinal de contas é o 
Presidente, o responsável maior pelo zelo da perfei-
ção regimental, inclusive dos requerimentos que são 
apresentados à Mesa. 

Portanto, esse requerimento, que é anti-regimen-
tal, não deve ser conhecido pela Mesa e eu peço a 
V.Exa que indefira a questão de ordem. 

Se – ah, indefira o requerimento -, por acaso, um 
outro requerimento, depois vier a ser apresentado com 
amparo regimental, é outra história. Mas esse reque-
rimento é anti-regimental.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
V.Exa tem razão quanto ao art. 157. No entanto, 
o art. 178 está correto . Ele diz o seguinte: § 2º “O 
requerimento de encerramento de discussão será 
submetido pelo Presidente à votação, desde que o 
pedido seja subscrito por 0,5 centésimos dos mem-
bros da Casa ou Líderes que representam esse nú-
mero, tendo sido a proposição discutida pelo menos 
por quatro oradores”.

Ora, preenchido esse requisito, eu indefiro a 
Questão de Ordem de V.Exa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Eu quero recorrer à Comissão de Constituição e Jus-
tiça da decisão de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
indefiro a Questão de Ordem. V.Exa. recorre.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– É só um recurso. V.Exa. não pode indeferir recurso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Obri-
gado.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 1.384, DE 2011 

(Do Sr. Deputado Rodrigo Maia)

Solicita informações a Excelentíssi-
mo Ministro de Estado do Ministério da 
Saúde, Senhor Alexandre Padilha, sobre a 
transferência do Hospital de Ipanema para 
Secretaria de Governo do Estado do Rio 
de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição Fe-

deral e no inciso I do Artigo 105 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelên-
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cia que seja encaminhado ao Excelentíssimo Ministro 
de Estado do Ministério da Saúde, Senhor Alexandre 
Padilha, o seguinte requerimento de informação, so-
bre a transferência do Hospital de Ipanema para a 
secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
especialmente no tocante a: 

Artigo publicado no Blog do Noblat esse final de 
semana, intitulado “Burrice é doença”, menciona que, 
a natureza precária e irracional da gestão no setor de 
saúde pública, uma vez que o Ministério da Saúde de-
cidiu transformar um dos melhores hospitais da rede 
SUS em todo país, O Hospital de Ipanema, no Rio de 
Janeiro, em centro avançado de transplante, passan-
do a gestão para Secretaria de Saúde do Estado. São 
solicitadas as seguintes informações:

Tendo em vista que o Hospital público de Ipanema 
funciona a mais de 55 anos, sem qualquer problema, 
atendendo paciente de alta complexidade, com pessoal 
qualificado, como justifica estadualiza-lo?

Sendo o Hospital de Ipanema, um dos centros 
cirúrgicos mais bem equipados do país, referência 
em endoscopia digestiva alta, pioneiro na implanta-
ção de controle de infecção, qual a medida adotada 
para a população que será privada do atendimento?

O Hospital de Ipanema não seria pequeno e 
insuficiente para abrigar os serviços necessários ao 
suporte técnico que os pacientes de transplante ne-
cessitam?

Existem estudos de viabilidade e necessidade 
da transferência de gestão ao Estado? Se positiva, 
solicita-se o envio de cópia.

O centro de transplante da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UERJ) encontra-se em precário 
funcionamento por falta de investimento do Estado, 
igualmente o Hospital de Bonsucesso também não 
funciona em sua plenitude por falta de investimentos 
do governo do estado, desse modo quais critérios fo-
ram utilizados para a transferência de gestão de um 
hospital que funciona muito bem com repasse da União 
para o Estado? 

Justificação

A decisão autoritária e injustificada de transferir 
o hospital de Ipanema gestão do Estado do Rio de 
Janeiro, tem se mostrado contrária ao bom senso e 
ao interesse público.

Dentre as inúmeras implicações que a transfe-
rência trará, acentua-se o fato de dois outros Hospitais 
daquele Estado encontrarem-se em situação precária 
de funcionamento, por falta de investimento do Gover-
no do Estado. 

Ademais, o Hospital de Ipanema atualmente é 
referência em endoscopia digestiva alta e pioneiro 

na implantação de controle de infecção hospitalar e 
único a fazer cirurgias por vídeo-laparoscopia avan-
çada na rede pública, desse modo não se justifica 
passar para Estado, que encontra-se com hospitais 
sucateados, a gestão de um hospital que é excelên-
cia em suas áreas.

Acabar com o Hospital de Ipanema, revela uma 
falta de visão sistêmica e coordenada na política de 
saúde pública brasileira, pois a ausência de verba se 
agravará, encarecendo os custos e piorando os ser-
viços.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Rodrigo Maia – DEM/RJ.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
N° 1.385, DE 2011 

(Do Sr. Rubens Bueno)

Requer informações ao Ministro de 
Estado da Defesa sobre as missões aére-
as realizadas pela Força Aérea Brasileira- 
FAB em 2011, para atender a presidenta da 
República, o vice-presidente da República, 
os ministros de estados, os presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado Fede-
ral e outras autoridades federais.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no § 2º 

do art. 50 da Constituição Federal e na forma do artigo 
115, inciso I e art. 116 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, que seja encaminhado pedido de in-
formações, por meio da Mesa Diretora desta Casa, ao 
Ministro de Estado da Defesa, Senhor Celso Amorim, 
sobre as missões aéreas realizadas pela Força Aérea 
Brasileira- FAB em 2011, para atender a presidenta da 
República, o vice-presidente da República, os ministros 
de estados, os presidentes da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal e outras autoridades federais, 
inclusive com o envio de cópia do ato legal que regu-
lamenta esse serviço e com o encaminhamento dos 
dados solicitados via arquivo PDF e planilha eletrônica 
Excel, nos seguintes termos:

1) Envio de cópias do ato legal e/ou do(s) ato(s) 
normativo(s) que regulamentam o uso de aeronaves 
da Força Aérea Brasileira – FAB por autoridades fe-
derais brasileiras;

2) Envio das planilhas em PDF e em formato ele-
trônico Excel, contendo os dados abaixo:

Dia;
Mês;
Ano;
Órgão que solicitou o serviço;
Rota (com aeroporto de saída e aero-

porto de chegada);
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Autoridade transportada (nome completo);
Aeronave utilizada;
Horário de partida;
Duração da viagem (em minutos);
Viagem internacional ou nacional; e

3) Envio do custo da hora de voo de cada aero-
nave utilizada.

Justificação

De vez em quando, o Brasil se vê envolvido com 
polêmicas aéreas. Uma das mais marcantes ocorreu 
em 1989, quando o então presidente José Sarney 
embarcou para Paris com o objetivo de participar das 
festas dos 200 anos da Revolução Francesa. Na sua 
comitiva, a bordo de um Boeing, o presidente levou 
150 pessoas – um exagero por qualquer padrão – 
com todas as despesas pagas pelo governo brasileiro. 
Aconteceu, então, um debate sobre se aquilo era um 
comportamento adequado. É claro que o presidente 
da República pode levar convidados a uma viagem in-
ternacional, mas – discutiu-se na época – talvez não 
fossem necessárias tantas pessoas para representar o 
país. Na ocasião, o Japão despachou para Paris uma 
comitiva também numerosa, porém com oitenta con-
vidados – quase a metade da brasileira. A Itália, país 
vizinho à França, formou uma caravana de sessenta 
pessoas. Nada perto do exagero brasileiro. A viagem 
de José Sarney entrou para o folclore nacional e veio 
reforçar a velha tradição lusitana das comitivas inu-
meráveis. Contudo, a festa em Paris não resultou na 
criação de nenhuma norma ou lei que disciplinasse 
as viagens presidenciais ou o tamanho das comitivas. 
O que aconteceu foi um produto do bom senso. Sem 
regulamentos novos, de lá para cá, não aconteceu 
nada parecido.

Porém, o ex-ministro da Casa Civil, Clóvis Carva-
lho, enquanto estava na pasta de 1996 a 1999, viajou a 
lazer para a ilha de Fernando de Noronha quatro vezes 
nos jatinhos oficiais da FAB. Seguindo seu exemplo, 
durante os quatro anos em que ficou no governo, do 
início ao fim do primeiro mandato do presidente Fer-
nando Henrique, Krause foi três vezes ao arquipélago, 
duas a trabalho. Outras autoridades também usaram 
avião oficial para uso pessoal, alegando que não havia 
uma regra clara sobre o seu uso.

Quando esses fatos vieram a público, forçou o então 
Presidente a publicar um decreto regulando a matéria. 
Esse é o lado positivo dos episódios- quando aparecem, 
tendem a ser corrigidos - por lei ou pelo bom senso.

Cabe lembrar ainda que, em 2005, o ex-deputado 
Eduardo Paes recebeu a confirmação do Palácio do 
Planalto, por meio de resposta a requerimentos de in-

formação, de que Luís Cláudio, filho do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, utilizou um avião da Força 
Aérea Brasileira (FAB) durante as férias do ano ante-
rior, juntamente com 14 amigos.

O serviço da Força Aérea Brasileira deve servir 
às autoridades em eventos oficiais, bem como para 
levá-las a localidades não apoiadas por linhas aéreas 
regulares.

Há diversas autoridades com direito a usar os 
aviões oficiais da Força Aérea Brasileira. Sabemos 
que o custo de uma viagem de jatinho de Brasília a 
São Paulo é extremamente alto em relação a uma 
passagem de avião na classe econômica e, portanto, 
o custo anual para manter essa frota, computando-se 
gastos com manutenção e reposição de peças, pesa 
bastante nas contas públicas. 

Ressalto que os dados ora solicitados, por es-
tarem vinculados a uma prestação de serviço público 
concedido a representantes do povo brasileiro, noto-
riamente possui também caráter público e, portanto, 
não fere o princípio da privacidade. 

Diante do exposto e em face da clara relevância 
que tem a matéria, requeiro a Vossa Excelência o en-
vio deste Requerimento de Informações, nos termos 
constitucionais e regimentais, ao Excelentíssimo Se-
nhor Ministro de Estado da Defesa para que preste os 
esclarecimentos solicitados.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Rubens Bueno – PPS/PR.

REQUERIMENTO Nº 3.677, DE 2011 
(Do deputado Chico Lopes)

Requer a inclusão, na Ordem do Dia, 
o Projeto de Lei nº 2.295/2000, que estabe-
lece a jornada de 30 horas semanais aos 
trabalhadores de enfermagem.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa 
Excelência à inclusão, na Ordem do Dia, o Projeto de 
Lei nº 2.295, de 2000, que estabelece a jornada de 30 
horas semanais aos trabalhadores de enfermagem.

Justificação

O Projeto de Lei nº 2.295, de 2000, há onze 
anos tramita nesta Casa, já teve sua conclusão nas 
Comissões e hoje encontra-se pronto para a pauta no 
Plenário com vários pedidos de inclusão na Ordem do 
Dia para apreciação. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Chico Lopes, Deputado Federal – PC do B – CE.
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REQUERIMENTO Nº 3.678, DE 2011

RETIRADA DE TRAMITAÇÃO do Recur-
so nº 408/2010, do Senhor Professor Sétimo 
e Outros, que recorre ao Plenário contra 
a apreciação conclusiva da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania do 
PL nº 5.456/09, do Senado Federal

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 104, § 2º do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, A RE-
TIRADA DE TRAMITAÇÃO do Recurso nº 408/2010, 
do Senhor Professor Sétimo e Outros, que recorre ao 
Plenário contra a apreciação conclusiva da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania do PL nº 
5.456/09, do Senado Federal.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado professor sétimo – PMDB – MA.

REQUERIMENTO Nº 3.679, DE 2011 
(Do Sr. Décio Lima)

Requeiro a Vossa Excelência, nos ter-
mos do art. 114. Inciso XIV, c/c art.202, § 
6º do RICD, a inclusão na Ordem do Dia 
do Plenário da Câmara dos Deputados do 
PL n.º 1033, de 2003, da Senhora Vanessa 
Graziotin, que “Institui o salário adicional 
de periculosidade para os vigilantes e em-
pregados em transporte de valores.”

Agradeço desde já a atenção de Vossa Excelên-
cia ao mesmo tempo que reitero protestos de elevada 
estima e distinta consideração.

Brasília, 8 de nov’embro de 2011. – Décio Lima,  
Deputado Federal – PT/SC.

REQUERIMENTO Nº 3680, DE2011 
(Do Sr. Edinho Bez)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei 4589/2001, que dispõe sobre os 
limites e a demarcação do Parque Nacional de 
São Joaquim, no Estado de Santa Catarina.

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV do Regimento Interno desta Casa, a 
inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 4589, 
de 2001, que dispõe sobre os limites e a demarcação 
do Parque Nacional de São Joaquim, no Estado de 
Santa Catarina.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Edinho Bez, Vice Líder do PMDB.

REQUERIMENTO Nº 3.681, DE 2011 
(Do Sr. Amauri Teixeira)

Requer a criação de uma Comissão Ex-
terna da Câmara dos Deputados, em caráter 
de urgência, para tratar de questões rela-
cionadas Ação Direta Inconstitucionalidade 
3.239 que diz respeito ao Decreto 4.887/2003. 

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 

38 do Regimento Interno desta Casa, a criação de uma 
Comissão Externa da Câmara dos Deputados para 
promover diligências nos Estados onde há indícios de 
violência e ameaça a integridade física nos territórios 
quilombolas nas seguintes localidades:

Justificação

O Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, 
que revogou o Decreto nº 3912/2001 assegurou con-
quistas importantes para as comunidades quilombolas, 
a luz do cumprimento do enunciado no art.68 do ADCT. 
Várias inovações legais foram implementadas. Aspec-
to relacionado à territorialidade foi um desses pontos.

A norma constitucional não se limitou a ordenar 
ao Estado que adotasse as medidas necessárias à 
transferência da propriedade às comunidades étnicas: 
foi muito além, ao reconhecer diretamente aos rema-
nescentes dos quilombos a titularidade do domínio so-
bre terras tradicionalmente ocupadas. Neste sentido, o 
ato do poder público que reconhece uma comunidade 
como remanescente de quilombo e lhe confere o título 
de propriedade sobre as terras ocupadas ostenta na-
tureza declaratória e não constitutiva.

Entretanto, o cumprimento dessas medidas de efe-
tivação de justiça social não tem ocorrido nem na forma 
nem no tempo imaginado pelos nossos constituintes de 
1988. Os inúmeros conflitos que vem ocorrendo em todo 
o País para a efetivação desse marco legal corroboram a 
necessidade de “em caráter de urgência” tendo em vista 
a sugestão vinda de recente realização de Audiência nas 
Comissões de Direitos Humanos e Minorias e de Se-
guridade Social e Família, visando à criação Comissão 
Especial para tratar do tema objeto deste Requerimento.

O objetivo dessa comissão é manter o diálogo com 
as diversas instancias governamental e do judiciário 
com vistas a encontrar a melhor alternativa para con-
solidar de uma vez por todas o caráter constitucional 
do decreto, pois de acordo com a Fundação Cultural 
Palmares, 3.524 comunidades foram mapeadas como 
remanescentes dos quilombos podendo esse número 
chegar 5 mil em todo país. 

E a derrubada do decreto representará um grande 
retrocesso histórico na medida em que, irá paralisar 



60458 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

todo o processo de titulação e afetar na efetivação de 
programas governamentais destinados aos quilombolas.

Nesse sentido, propomos a Criação da Comissão 
Especial e Defesas dos Quilombos.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Amauri Teixeira, Deputado Federal (PT-BA).

REQUERIMENTO Nº 3.682, DE 2011 
(Do Sr. Jorginho Mello)

Requer inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei nº 4575/2009.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados requeiro a 
Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do Dia 
o Projeto de Lei nº 4575/2009, “Institui o programa 
de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos – 
PPDDH, no âmbito da Secretaria dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República”.

Sala das Sessões, 8 DE novembro de 2011. – 
Jorginho Mello, Deputado Federal – PSDB-SC.

REQUERIMENTO N° 3.683, DE 2011 
(Do deputado Lourival Mendes)

Requer nos termos do art. 117, inciso 
XIX do Regimento Interno, Voto de Louvor em 
homenagem aos 60 anos da Igreja do Evange-
lho Quadrangular no Brasil, extensivo à Igreja 
do Evangelho Quadrangular do Maranhão.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX do Regimento 

Interno, venho respeitosamente, solicitar a V. Exa. se digne 
a registrar nos Anais desta Casa, Voto de Louvor em ho-
menagem aos 60 anos da Igreja Quadrangular no Brasil, 
em especial à Igreja do Evangelho Quadrangular Mara-
nhão, muito bem representada pelo Pastor Paulo Gui-
lherme juntamente com toda sua diretoria e membresia.

A Igreja do Evangelho Quadrangular baseias-se na 
doutrina bíblica. Encontra-se em mais de 107 países, tem 
enfoque no cristo-cêntrico e é uma das igrejas pioneiras 
pentecostais do avivamento carismático no século XX. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – Louri-
val Mendes, Deputado Federal – Líder do PT do B/MA.

REQUERIMENTO N° 3.684, DE 2011

Requer a inclusão em Ordem do Dia 
do PL 6133/2009.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art. 

114, XIV do Regimento Interno, a inclusão na Ordem 
do Dia da PL Nº 6133, de 2009, que “Altera a redação 
do caput do art. 193 da Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943, para dispor sobre as atividades 
ou operações perigosas”.

O requerimento se fundamenta por se tratar de 
matéria relevante e de interesse público, na medida 
em que considera também como atividades ou ope-
rações perigosas, a exposição à situação de risco à 
vida, perigo iminente de acidente ou violência física.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado José Stédile, PSB / RS.

REQUERIMENTO N° 3.685, DE 2011

Requer a inclusão em Ordem do Dia 
do PL 4436/2008.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art. 

114, XIV do Regimento Interno, a inclusão na Ordem do 
Dia do PL Nº 4436, de 2008, que “modifica o art. 19 da 
Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, para garantir ao 
vigilante o recebimento de adicional de periculosidade”.

O requerimento se fundamenta por se tratar de 
matéria relevante e de interesse público, pois admite-se 
exposição à situação de risco à vida, perigo iminente 
de acidente ou violência física à categoria profissional 
de vigilante.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado José Stédile – PSB / RS.

REQUERIMENTO N° 3.686, DE 2011

Requer a inclusão em Ordem do Dia 
do PL nº 1.033/2003.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art. 

114, XIV do Regimento Interno, a inclusão na Ordem 
do Dia do PL Nº 1033, de 2003, que “institui o salário 
adicional de periculosidade para os vigilantes e em-
pregados em transporte de valores”.

O requerimento se fundamenta por se tratar de 
matéria relevante e de interesse público, pois admite-se 
exposição à situação de risco à vida, perigo iminente 
de acidente ou violência física à categoria profissional 
de vigilante e empregados que trabalham diretamente 
com o transporte de valores.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado José Stédile, PSB / RS.

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO  
Nº 3.687, DE 2011 

(Do Sr. Rodrigo Maia e outro) 

Solicita a convocação do Sr. Ministro 
da Saúde, Senhor Alexandre Padilha, para 
prestar esclarecimentos sobre a transferên-
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cia do Hospital de Ipanema para Secretaria 
de Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, caput, da 

Constituição Federal e na forma do art. 219, I e § 1º, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, 
ouvido o Plenário desta Comissão, seja convocado a 
comparecer a este órgão técnico, em audiência pública 
a realizar-se na Comissão de fiscalização e controle 
em data a ser agendada, o Ministro da Saúde, Sr. Ale-
xandre Padilha, a fim de prestar esclarecimentos sobre 
a estadualização do Hospital de Ipanema do Estado 
do Rio de Janeiro.

Justificação

A decisão autoritária e injustificada de transferir 
o hospital de Ipanema gestão do Estado do Rio de 
Janeiro, tem se mostrado contrária ao bom senso e 
ao interesse público.

Dentre as inúmeras implicações que a transfe-
rência trará, acentua-se o fato de dois outros Hospitais 
daquele Estado encontrarem-se em situação precária 
de funcionamento, por falta de investimento do Gover-
no do Estado. 

Ademais, o Hospital de Ipanema atualmente é 
referência em endoscopia digestiva alta e pioneiro na 
implantação de controle de infecção hospitalar e único 
a fazer cirurgias por vídeo-laparoscopia avançada na 
rede pública, desse modo não se justifica passar para 
Estado, que encontra-se com hospitais sucateados, a 
gestão de um hospital que é excelência em suas áreas.

Acabar com o Hospital de Ipanema, revela uma 
falta de visão sistêmica e coordenada na política de 
saúde pública brasileira, pois a ausência de verba se 
agravará, encarecendo os custos e piorando os ser-
viços.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Rodrigo Maia – DEM/RJ – Deputado Men-
donça Filho – DEM/PE.

REQUERIMENTO N° 3.688, DE 2011 
(Do Sr. João Dado)

Requer a retirada da Solicitação de 
Informação ao TCU nº 1/2011.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do Regimento 

Interno, a retirada da Solicitação de Informação ao 
TCU nº 1/2011, de minha autoria, que solicita ao Pre-
sidente do Tribunal de Contas da União informações 
relativas a despesas desse Órgão com requisição de 
passagens por Autoridades do TCU (Ministros, Audi-
tores, Procuradores e Subprocuradores) para viagens 

realizadas com a finalidade de “representação do cargo” 
(cf. Resolução TCU nº 225, de 2009), mormente as re-
lacionadas a afastamentos até os respectivos Estados 
em finais de semanas e feriados, assim como o desen-
volvimento de atividade remunerada por membros e 
servidores, direta ou indiretamente por intermédio de 
sociedades, com a realização de cursos, seminários e 
outros eventos congêneres junto a órgãos públicos e 
entidades privadas fiscalizados pela próprio Tribunal, 
para revisão do mesmo.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado João Dado.

REQUERIMENTO N° 3689, DE 2011 
(Do Sr. Amauri Teixeira)

Requer a criação de uma Comissão 
Externa da Câmara dos Deputados para 
promover diligências nos Estados onde há 
indícios de violência e ameaça a integridade 
física nos territórios quilombolas.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 

38 do Regimento Interno desta Casa, a criação de uma 
Comissão Externa da Câmara dos Deputados para 
promover diligências nos Estados onde há indícios de 
violência e ameaça a integridade física nos territórios 
quilombolas nas seguintes localidades:

BAHIA: Batateiras (Baixo Sul), Caravelas 
(extremo sul), São Francisco do Paraguassu e 
Iguape (Recôncavo), Araçá (Região da linha 
Verde), Rio dos Macacos (Simões Filho ) Ilha 
de Maré (metropolitana);

MINAS GERAIS: Brejo dos Criolos, Sa-
litre , Ambrósios , Gurutuba, Luizes Paracatu 
e Santana da Caatinga;

RIO GRANDE DO SUAL: Morro Alto (Li-
toral Norte, Palmas (Campanha) e Quilombo 
Silva (Quilombo Urbano); 

RIO DE JANEIRO: Pedra do Sal (urba-
no) e Marambaia;

GOIÁS: Comunidade Kalungas;
MARANHÃO: Baixada Maranhense e 

Quebra Carro

Justificação

O Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, 
que revogou o Decreto nº 3912/2001 assegurou con-
quistas importantes para as comunidades quilombolas, 
a luz do cumprimento do enunciado no art.68 do ADCT. 
Várias inovações legais foram implementadas. Aspec-
to relacionado à territorialidade foi um desses pontos.
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A norma constitucional não se limitou a ordenar 
ao Estado que adotasse as medidas necessárias à 
transferência da propriedade às comunidades étnicas: 
foi muito além, ao reconhecer diretamente aos rema-
nescentes dos quilombos a titularidade do domínio so-
bre terras tradicionalmente ocupadas. Neste sentido, o 
ato do poder público que reconhece uma comunidade 
como remanescente de quilombo e lhe confere o título 
de propriedade sobre as terras ocupadas ostenta na-
tureza declaratória e não constitutiva.

Entretanto, o cumprimento dessas medidas de 
efetivação de justiça social não tem ocorrido nem na 
forma nem no tempo imaginado pelos nossos constituin-
tes de 1988. Os inúmeros conflitos que vem ocorrendo 
em todo o País para a efetivação desse marco legal 
corroboram a necessidade de “em caráter de urgência” 
tendo em vista a sugestão vinda de recente realização 
de Audiência nas Comissões de Direitos Humanos e 
Minorias e de Seguridade Social e Família, visando à 
criação Comissão Especial para tratar do tema objeto 
deste Requerimento.

O objetivo dessa comissão é manter o diálogo com 
as diversas instancias governamental e do judiciário 
com vistas a encontrar a melhor alternativa para con-
solidar de uma vez por todas o caráter constitucional 
do decreto, pois de acordo com a Fundação Cultural 
Palmares, 3.524 comunidades foram mapeadas como 
remanescentes dos quilombos podendo esse número 
chegar 5 mil em todo país. 

E a derrubada do decreto representará um grande 
retrocesso histórico na medida em que, irá paralisar 
todo o processo de titulação e afetar na efetivação de 
programas governamentais destinados aos quilombolas.

Nesse sentido, propomos a Criação da Comissão 
Especial e Defesas dos Quilombos.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Amauri Teixeira, Deputado Federal (PT-BA).

REQUERIMENTO N° 3.690, DE 2011 
(Do Sr. Eudes Xavier)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar 
a Vossa Excelência se digne registrar nos Anais desta 
Casa, minha designação sob. Of. nº. 3655/11/GP, datada 
de 01/11/2011 para representar, como Coordenador, 
a Câmara dos Deputados no Seminário: “TECENDO 
CAMINHOS PARA SUPERAÇÃO DA POBREZA NO 
TERRITÓRIO DO MACIÇO DE BATURITÉ”, na cidade 
de Baturité-CE, nos dias 18 e 19 de novembro de 2011.

Dê-se conhecimento ao Coordenador Deputa-
do Eudes Xavier, no endereço: Câmara dos Deputa-
dos – Anexo III – Gabinete 472 – Brasília/DF – Cep: 

70.160.900 fone: (61)3215-5472 – Email: dep.eudesxa-
vier@camara.gov.br; eudes.ce@uol.com.br. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Eudes Xavier, Deputado Federal-PT/CE.

REQUERIMENTO N° 3.691, DE 2011 
(Da Sra. Manuela d’ávila)

Requer a convocação de Sessão Con-
junta para o dia 02 de dezembro de 2011, 
às 9:00 horas.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 1º, § 1º do Regimento Comum, 

e ouvido o Plenário, requeiro a V.Ex.ª, a convocação de 
Sessão Conjunta para o dia 02 de dezembro de 2011, 
às 9:00 horas, no Plenário do Senado Federal, para 
que o Congresso Nacional participe das homenagens 
pelo Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Pa-
lestino, estabelecido para o dia 29 de novembro por 
Resolução da Organização das Nações Unidas – ONU.

Sala das Sessões, 08 de novembro de 2011. – 
Deputada Manuela D’ávila, PcdoB/RS.

REQUERIMENTO N° 3.692, DE 2011 
(Do Senhor Neilton Mulim)

Solicita a retirada de Tramitação do 
Projeto de Lei nº297 de2007.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado MARCO MAIA,
Requeiro nos termos do artigo 104, caput, do 

Regimento Interno, a retirada de tramitação do Projeto 
de Lei nº 297 de 2007, de minha autoria, que proíbe a 
concessão de anistia aos agentes públicos que perde-
rem a função pública em decorrência de atos antiéticos, 
imorais ou de improbidade e dá outras providências, 
para fins de estudo e reexame da matéria. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Neilton Mulim, Deputado Federal – PR-RJ.

REQUERIMENTO N° 3.693, DE 2011 
(Do Senhor Neilton Mulim)

Solicita a retirada de Tramitação do 
Projeto de Lei nº 7858 de2010.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado MARCO MAIA,
Requeiro nos termos do artigo 104, caput, do 

Regimento Interno, a retirada de tramitação do Projeto 
de Lei nº 7858 de 2010, de minha autoria, que institui 
isenção de tributos federais sobre produtos alimentí-
cios inclusos na cesta básica, para fins de estudo e 
reexame da matéria. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Neilton Mulim, Deputado Federal – PR-RJ.



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60461 

REQUERIMENTO N° 3.694, DE 2011 
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Requer a inclusão na Ordem do Dia 
do Projeto de Lei Nº 4313 de 1998.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, Requeiro a 
Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do Dia 
o Projeto de Lei Nº 4313 de 1998 que “Acrescenta o 
inciso V no art. 111, do Decreto-Lei Nº 2.848 de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal)”.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Raimundo Gomes de Matos, Deputado Federal- 
PSDB/CE.

REQUERIMENTO N° 3.695, DE 2011 
(Do Sr. Valtenir Pereira)

Requer a criação de Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer ao Projeto 
de Lei nº 5.476/2001, que “Modifica a Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, determinan-
do que a estrutura tarifária dos serviços 
de telefonia fixa comutada, prestados em 
regime público, seja formada apenas pela 
remuneração das ligações efetuadas”.

Senhor Presidente,
O Projeto de Lei nº 5.476/2001 pretende res-

tabelecer a tarifação dos serviços de telefonia fixa, 
apenas pela remuneração das ligações efetivamen-
te realizadas, viabilizando, assim, o acesso da ca-
mada menos favorecida da população aos serviços 
de telefonia. É de se ressaltar que o presente pro-
jeto aguarda a instalação da respectiva Comissão 
Especial desde 2005, não se justificando, assim, a 
lentidão na tramitação. 

Considerando os enormes benefícios advindos 
com a aprovação da mencionada Proposta, requeiro 
a Vossa Excelência, nos termos do artigo 17, inciso II, 
“a” c/c artigo 202, § 2º, ambos do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, a designação de Comis-
são Especial destinada a proferir parecer no Projeto 
de Lei de nº 5.476/2001.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Valtenir Pereira, PSB/MT.

REQUERIMENTO N° 3.696, DE 2011 
(Do Sr. Valtenir Pereira)

Requer a criação de Comissão Tempo-
rária destinada a proferir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 13/2007, que 

“Acrescenta o inciso VIII ao artigo 208 da 
Constituição Federal de 1988”.

Senhor Presidente,
A PEC 13/2007 pretende que alterar a Consti-

tuição Federal de 1988, acrescentando o inciso VIII 
ao seu artigo 208, garantindo aos alunos de ensino 
fundamental e médio atendimento por equipe de ava-
liação formada por Psicólogos e Assistentes Sociais. 

Considerando os enormes benefícios advindos 
com a aprovação da mencionada Proposta, requeiro 
a Vossa Excelência, nos termos do artigo 17, inciso II, 
“a” c/c artigo 202, § 2º, ambos do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, a designação de Comissão 
Especial destinada a proferir parecer na Proposta de 
Emenda à Constituição de nº 13/2007.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Valtenir Pereira, PSB/MT.

REQUERIMENTO N° 3.697, DE 2011 
(Do Sr. Valtenir Pereira)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Plenário do Projeto de Lei nº 2.861/2008, que 
“Altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 
1966, para estender aos técnicos de nível 
médio, regularmente inscritos nos Conse-
lhos Regionais de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia e nos de Química, o piso sa-
larial mínimo”. 

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 de Lei nº 
2.861/2008, que “Altera a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril 
de 1966, para estender aos técnicos de nível médio, 
regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia e nos de Quí-
mica, o piso salarial mínimo”.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Valtenir Pereira, PSB-MT.

REQUERIMENTO N° 3.698, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 114, inciso XIV do RICD, a inclusão na Ordem do 
Dia do Plenário da Câmara dos Deputados da PL 2453, 
de 2007, que “Dispõe sobre o Sistema de Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), a inviolabilidade do 
sigilo de suas investigações e dá outras providências”

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – De-
putado Lincoln Portela, Líder do Bloco – PR / PTdoB 
/ PHS / PRP / PTC / PSL.



60462 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

REQUERIMENTO N° 3.699, DE 2011 
(Do Sr. Deputado Taumaturgo Lima)

Requer inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei nº 1033 de 2003, que “Institui 
o salário adicional de periculosidade para 
os vigilantes e empregados em transporte 
de valores”.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro 
a Vossa Excelência a inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei nº 1033 de 2003, que “Institui o salá-
rio adicional de periculosidade para os vigilantes 
e empregados em transporte de valores”.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Taumaturgo Lima, PT/AC.

REQUERIMENTO N° 3.700, DE 2011 
(Do deputado Chico Lopes)

Requer a inclusão, na Ordem do Dia, o 
Projeto de Lei nº 1.033/2003, que Institui o 
salário de adicional de periculosidade para 
os vigilantes e empregados em transporte 
de valores.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa 
Excelência à inclusão, na Ordem do Dia, o Projeto de 
Lei nº 1.033, de 2003, que institui o salário de adicional 
de periculosidade para os vigilantes e empregados em 
transporte de valores. 

Justificação

O Projeto de Lei nº 1.033, de 2003, há oito anos 
tramita nesta Casa, já teve sua conclusão nas Comis-
sões e hoje encontra-se pronto para a pauta no Ple-
nário com vários pedidos de inclusão na Ordem do 
Dia para apreciação. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Chico Lopes, Deputado Federal – PC do B – CE.

REQUERIMENTO N° 3.701, DE 2011 
(Do Sr. Eduardo Cunha)

Requer a revisão do despacho do PL 
nº 2565/2011, do Senado Federal, que “mo-
difica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 
2010, para determinar novas regras de dis-
tribuição entre os entes da Federação dos 
royalties e da participação especial devidos 
em função da exploração de petróleo, gás 
natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e 

para aprimorar o marco regulatório sobre 
a exploração desses recursos no regime 
de partilha”.

Senhor Presidente, 
Com base no art. 141 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, requeiro a revisão do des-
pacho do PL nº 2565/2011, do Senado Federal, que 
“modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para deter-
minar novas regras de distribuição entre os entes da 
Federação dos royalties e da participação especial de-
vidos em função da exploração de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o 
marco regulatório sobre a exploração desses recur-
sos no regime de partilha”, para que seja excluída a 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional.

Justificação

O art. 141 do RICD estabelece que “se, a Co-
missão a que for distribuída uma proposição se julgar 
incompetente para apreciar a matéria, ou se, no pra-
zo para a apresentação de emendas referido no 
art. 120, I, e § 4º, qualquer Deputado ou Comissão 
suscitar conflito de competência em relação a ela, 
será este dirimido pelo Presidente da Câmara, den-
tro em duas sessões, ou de imediato, se a matéria for 
urgente, cabendo, em qualquer caso, recurso para o 
Plenário no mesmo prazo”.

Com base no art. 32, II do RICD, não faz parte do 
campo temático ou área de atividade da Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimen-
to Regional a matéria contemplada pelo PL 2.565, de 
2011 e apensados.

Por estas razões e considerando a grande rele-
vância da matéria, solicito que o despacho proferido 
seja revisto.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Eduardo Cunha.

REQUERIMENTO N° 3.702, DE 2011 
(Do Sr. Alceu Moreira)

Requer a desapensação do Projeto de 
Lei nº 2479, de 2011.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência a desapensação 

do Projeto de Lei nº 2479, de 2011, de minha autoria, 
que “submete ao Congresso Nacional a demarcação 
de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”, do 
Projeto de Lei nº 490, de 2007, que “altera a Lei nº 
6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Estatuto do Índio”. 
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Justificação

O Projeto de Lei nº 2479, de 2011, de minha auto-
ria, foi apensado ao Projeto de Lei nº 490, de 2007, ao 
qual foram apensados os Projetos de Lei nºs 1218/2007, 
2302/2007, 2311/2007 e 5993/2009.

O Projeto de Lei nº 490, de 2007, tem como principal 
objetivo alterar a Lei nº 6.001, de 1973, para determinar 
que “as terras indígenas serão demarcadas por lei”.

O Projeto de Lei nº 1218, de 2007, altera a Lei nº 
6.001, de 1973, para estabelecer que a “demarcação 
de área indígena far-se-á mediante lei específica”, 
e prevê os pressupostos para a demarcação. 

O Projeto de Lei nº 2302, de 2007, altera a Lei 
nº 6.001, de 1973, para determinar que a demarcação 
de área indígena “será feita por lei”.

O Projeto de Lei nº 2311, de 2007, altera a Lei nº 
6.001, de 1973, e determina que as terras indígenas 
“serão demarcada por lei”. 

O Projeto de Lei nº 5993, de 2009, por sua vez, 
altera a Lei nº 6001, de 1973, para estabelecer uma 
série de condicionantes às terras indígenas. 

Como se pode verificar, com exceção do Projeto 
de Lei nº 5993, de 2009, todas as demais proposições 
determinam que a demarcação das terras indígenas 
será feita por lei.

O Projeto de Lei nº 2479, de 2011, diferentemente 
dos demais, faz prevalecer a competência exclusiva do 
Congresso Nacional prevista no art. 49, X, da Constitui-
ção Federal de “fiscalizar e controlar, diretamente, ou 
por qualquer das suas Casas, os atos do Poder Exe-
cutivo”. Neste sentido, estabelece que a demarcação 
de terras indígenas “será submetida à aprovação do 
Congresso Nacional”. 

Cumpre-nos esclarecer, portanto, que, embora 
todas as proposições tenham como objetivo legislar 
sobre a demarcação das terras indígenas, a proposi-
ção de minha autoria tem como escopo a fiscalização 
do Congresso Nacional, preservando na íntegra as 
disposições estabelecidas pela Lei nº 6001, de 1973.

À guisa de esclarecimento informo que a pro-
posição é uma réplica do Projeto de Lei nº 4791, de 
2009, de autoria dos Deputados Aldo Rebelo e Ibsen 
Pinheiro, que, em 31 de janeiro de 2011, foi arquivado 
nos termos do art. 105 do RICD. Naquela ocasião, o 
PL 4791/2009 tramitou isoladamente, não sendo ob-
jeto da apensação que agora se determinou para o 
Projeto de Lei nº 2479/2011. Como se trata da mesma 
matéria, venho reivindicar o mesmo critério aplicado 
àquela proposição em 2009. 

Diante do exposto, solicito que seja deferido o 
presente Requerimento. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Alceu Moreira

REQUERIMENTO N° 3.703, DE 2011 
(Do Sr. Duarte Nogueira)

Requer a inclusão na Ordem do Dia, 
da PEC 270/2008 que garante ao servidor 
que aposentar-se por invalidez permanente 
o direito dos proventos integrais com pari-
dade. Altera a Constituição Federal de 1988.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do inciso 

XIV do art. 114 do Regimento Interno, a inclusão na Or-
dem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 
270 de 2008, que garante ao servidor que aposentar-se 
por invalidez permanente o direito dos proventos integrais 
com paridade. Altera a Constituição Federal de 1988. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Duarte Nogueira, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO N° 3.704, DE 2011

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, urgência para apreciação do PDC nº 2.839, de 
2010, que “susta a Portaria nº 1.510 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, de 21 de agosto de 2009, publica-
da no Diário Oficial da União de 25 de agosto de 2009.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – De-
putado Laércio Oliveira Deputado Lincoln Portela, 
Vice-líder do Bloco Parlamentar Líder do Bloco Parla-
mentar – PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL PR/PTdoB/
PRP/PHS/PTC/PSL.

REQUERIMENTO N° 3.705, DE 2011 
(Do Sr. Zeca Dirceu)

Requer a inclusão na Ordem do Dia da 
Proposta de Emenda à Constituição no 544, 
de 2002, que “Cria os Tribunais Regionais 
Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões”.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Ex-
celência que seja incluída na Ordem do Dia a Proposta de 
Emenda à Constituição Federal no 544, de 2002, que “Cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões”.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Federal Zeca Dirceu PT/PR.

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA 
 Nº 3.706, DE 2011 

(Do Sr. José Chaves)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do RICD, requeremos a 

Vossa Excelência URGÊNCIA na apreciação do Projeto 



60464 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

de Lei nº 7733 de 2010 de minha autoria, que “Torna 
inafiançável a prática de homicídio culposo na direção 
de veículo automotor, nos casos que especifica”.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado José Chaves – PTB/PE.

REQUERIMENTO N° 3.707, DE 2011 
(Do Sr. Raul Lima)

Requer a inclusão na Ordem do Dia da 
PEC 55, de 2011, que dá nova redação ao § 
8º do Art. 144, da Constituição Federal, “para 
disciplinar a carreira dos agentes públicos 
responsáveis pelo policiamento de trânsito 
em âmbito municipal”.

Senhor Presidente:
Com base no inciso XIV do Art. 114 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, venho requerer a 
Vossa Excelência a inclusão na Ordem do Dia da PEC, 
– Proposta de Emenda à Constituição -, nº 55, de 2006, 
de autoria do Deputado Hugo Motta (PMDB-PB), que 
dá nova redação ao § 8º do Art. 144, da Constituição 
Federal, “para disciplinar a carreira dos agentes pú-
blicos responsáveis pelo policiamento de trânsito em 
âmbito municipal”.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Raul Lima, Deputado Federal.

REQUERIMENTO Nº 3.708, DE 2011 
(Do Senhor Paulo Pereira da Silva)

Requer a inclusão na Ordem do Dia da 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
nº 190, de 2007. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, que a Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) nº 190, de 2007, que altera a Constituição 
Federal de 1988, determinando que Lei Complemen-
tar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal (STF), 
disporá sobre o Estatuto dos Servidores do Judiciário, 
seja incluída na Ordem do Dia do Plenário, em virtude 
da relevância do tema. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP).

REQUERIMENTO Nº 3.709, DE 2011

Requer a inclusão em Ordem do Dia 
do PL 1033/2003. 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art. 

114, XIV do Regimento Interno, a inclusão na Ordem 
do Dia do PL 1033/ 2003, que “institui o salário adicio-

nal de periculosidade para os vigilantes e empregados 
em transportes de valores”. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP).

REQUERIMENTO DE VOTO DE LOUVOR  
Nº 3.710, DE 2011

Requer Voto de Louvor ao atleta ser-
gipano Marcus Nascimento, que foi desta-
que nas principais categorias do Tênis de 
Mesa de Sergipe. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3o, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, venho, 
respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência se digne 
a registrar nos Anais desta Casa Voto de Louvor pela 
participação de Marcus Nascimento, atleta sergi-
pano que é destaque nas competições de Tênis de 
Mesa do Brasil. Marcus Nascimento consagrou-se 
campeão sergipano geral em 2011 e é o atleta que 
mais conquista títulos para o Estado de Sergipe. O 
atleta ficou em 3º lugar no campeonato brasileiro de 
2008 e vice, no de 2010. Prepara-se, atualmente, para 
brilhar no campeonato de 2011.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Mendonça Prado, Deputado Federal – DEM/SE.

REQUERIMENTO Nº 3.711, DE 2011 
(Do Sr. Valdivino de Oliveira)

Requer a inclusão na Ordem do Dia do 
Plenário da Câmara dos Deputados da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 190 de 2007.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

inciso XIV, do artigo 114 do Regimento Interno desta 
Casa, que seja incluída na Ordem do Dia do Plenário 
da Câmara dos Deputados a PEC nº 190, de 2007, 
que “Acrescenta o artigo 93-A à Constituição Federal 
de 1988”.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Deputado Valdivino de Oliveira, PSDB.

REQUERIMENTO N° 3.712, DE 2011 
(Do Sr. Valdivino de Oliveira)

Requer a inclusão na Ordem do Dia, 
da PEC 270/2008 que garante ao servidor 
que aposentar-se por invalidez permanente 
o direito dos proventos integrais com pari-
dade. Altera a Constituição Federal de 1988.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do in-

ciso XIV do art. 114 do Regimento Interno, a inclusão 
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na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 270 de 2008, que garante ao servidor que 
aposentar-se por invalidez permanente o direito dos 
proventos integrais com paridade. Altera a Constitui-
ção Federal de 1988. 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – 
Valdivino de Oliveira, Deputado Federal – PSDB.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Raul Lima PSD 
Total de Roraima 5

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Total de Amapá 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 7

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 6

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 5

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 8

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 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pedro Novais PMDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão 15

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Guimarães PT 
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José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Total de Ceará 15

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande Do Norte 5

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Romero Rodrigues PSDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 5

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco 17

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob

Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de AlagoaS 6

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 6

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 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Geraldo Simões PT 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 31

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
Geraldo Thadeu PSD 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Newton Cardoso PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Renzo Braz PP 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 35

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 9

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira PSD 
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 

Chico D`Angelo PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Vitor Paulo PRB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro 36

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
Jilmar Tatto PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
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José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Marcelo Aguiar PSD 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Siraque PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 49

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Roberto Dorner PSD 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso 5

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Total de DISTRITO FEDERAL 5

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Heuler Cruvinel PSD 
Leandro Vilela PMDB 
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
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 
Total de Goiás 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
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 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Hermes Parcianello PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio 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 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PT 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
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Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 14

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
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 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 27

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 370 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Passa-
-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da cons-
tante da Ordem do Dia.

Item único.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
N° 61-C, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 61-C, 
de 2011, que altera o art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias; 
tendo parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania pela admissi-

bilidade desta e da de n° 75/11, apensada 
(Relator: Dep. Maurício Quintella Lessa); e 
da Comissão Especial pela admissibilidade 
das emendas de n°1 a 5 e, no mérito, pela 
aprovação desta e pela rejeição da de n° 
75/11, apensada, e das Emendas de n°1 a 
5 (Relator: Deputado Odair Cunha). 

Tendo apensada (1) PEC n° 75/2011.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Passa-
-se à discussão. (Pausa.)

Há antes sobre a mesa um requerimento, do Líder 
do PSDB, de retirada de pauta da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 61, de 2011, que altera o art. 76 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais, a retirada de pauta da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 61, de 2011, 
que “altera o art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias”

Sala das Sessões em . – Duarte Noguei-
ra, Líder do PSDB.”

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para 
encaminhar a favor da matéria, passo a palavra ao 
Deputado Cesar Colnago.

O SR. ANTONIO IMBASSAHY – Para encami-
nhar, Deputado, na condição de Líder do PSDB no 
momento.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Pas-
so a V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Sem 
revisão do orador.) – Nós entendemos, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, que este dispositivo, a Desvin-
culação de Receitas da União, já está absolutamente 
obsoleto.

Na ocasião em que ele foi pensado, planejado, 
instituído, nós tínhamos realmente um grande desafio 
pela frente, que era vencer a inflação, encontrar o ajuste 
fiscal, enfim, dar uma estabilidade ao povo brasileiro, 
que convivia com um nível de inflação extremamente 
elevado, que corroía inclusive o bolso, a poupança, se 
assim a gente pode falar, das famílias mais pobres.

Aquele plano, implantado na ocasião, foi de gran-
de importância. Até, Sr. Presidente, naquele momento, 
o Partido dos Trabalhadores elaborou um pensamen-
to diferenciado contra esse dispositivo. Mas, naquela 
ocasião, não restava nenhuma dúvida da importância 
desse mecanismo – como de fato ele foi implantado e 
ajudou o Brasil hoje a conviver com uma situação de 
estabilidade da sua economia. 

Tudo que a gente percebe hoje em termos de 
avanços efetivos que o Brasil passou a ter vem daque-
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le momento, daquele momento importante de grande 
transformação que o Brasil alcançou, até porque viví-
amos uma situação dramática, em que as famílias não 
conseguiam conviver com nenhum equilíbrio nas suas 
finanças, nos seus orçamentos domésticos. 

Agora, Sr. Presidente, é mais do que provado que 
esse dispositivo não tem mais nenhuma necessidade, 
até porque existem outros mecanismos no Orçamento 
da União que permitem, com clareza, que se façam 
as transferências, a organização das aplicações do 
dinheiro público. 

Eu apenas registro com muita tristeza que o que 
a gente percebe hoje do Brasil, neste Governo, é uma 
gastança, é um desperdício do dinheiro público, um 
desperdício do dinheiro do contribuinte.

A partir do momento em que este Governo se 
organiza com aproximadamente 39 órgãos em âmbito 
de Ministérios, o que significa uma irracionalidade da 
administração pública federal, o contribuinte percebe 
que são órgãos e mais órgãos e empresas constitu-
ídos com o único e exclusivo interesse de acomodar 
partidos políticos, notadamente o PT e companheiros. 
É o aparelhamento de um Estado que o Governo cap-
turou. Hoje, o Governo está muito mais a serviço de 
um partido político do que a serviço da Nação.

Dessa maneira, Sr. Presidente, esse dispositivo 
nós entendemos absolutamente desnecessário. Mais 
ainda, lamentamos conviver, a cada início de semana, 
a cada mês, com denúncias de escândalos de irregu-
laridades graves acontecendo nos Ministérios. Agora 
nós estamos convivendo com a crise no Ministério do 
Trabalho, sobre a qual é necessário que se prestem 
os devidos esclarecimentos.

Portanto, Sr. Presidente, a posição do PSDB é a 
de que, realmente, essa matéria, esse dispositivo, a 
DRU já está literalmente ultrapassada. É esse o nos-
so pensamento, um pensamento responsável, sereno, 
equilibrado, com a postura de que estamos atentos 
aos ventos que sopram, especialmente dos países 
da Europa, do Leste Europeu. Agora se sinaliza uma 
crise também na Itália. 

Enfim, nós estamos atentos a isso e podemos 
afirmar categoricamente: naquilo que for necessário 
para o equilíbrio das contas do orçamento federal, o 
PSDB terá sempre atitude de colaboração. O Gover-
no Federal e os brasileiros podem contar, como sem-
pre contarão, com a posição de responsabilidade do 
nosso partido. 

Agora, quanto à DRU, realmente, não há mais 
nenhum propósito, nenhum sentido para que ela per-
maneça.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Pror-
rogo a sessão por mais 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Para 
falar contra o requerimento, concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Cláudio Puty.

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, o nobre representante do 
PSDB, que tenta fazer com que nós não votemos a 
DRU hoje aqui, admite que há ventos de crise se apro-
ximando do Brasil. Esses ventos são uma verdadeira 
tempestade, que está inundando a Europa e paralisou 
os Estados Unidos.

Houve a queda do Primeiro Ministro grego, a 
partir da proposta feita pela União Europeia de aba-
timento de 50% da dívida grega; os Estados Unidos, 
nos meses de julho e agosto, não geraram um posto 
de trabalho. A leve diminuição do desemprego ame-
ricano deu-se pelo desalento de seus trabalhadores 
que não conseguem emprego e deixam de constar nas 
estatísticas de emprego.

Portanto, nós temos uma situação muito grave 
rondando o mundo e com a possibilidade de atingir 
o Brasil.

A DRU é o mecanismo fundamental para nós 
continuarmos, de maneira bem sucedida, a ter polí-
ticas anticíclicas neste País. Vamos lembrar que, em 
2008, ao contrário daqueles que diziam que nós tínha-
mos que simplesmente cortar os gastos sociais, nós 
ousamos, seguramos a onda e, com uma política de 
diminuição de impostos, aumento dos gastos sociais 
com responsabilidade fiscal, conseguimos combater 
a crise. O Brasil foi um dos poucos países que conse-
guiu entrar na crise sem grandes problemas. A crise, 
para nós, foi só uma marolinha.

Portanto, naquele momento, a DRU foi fundamen-
tal. A capacidade de o Governo manipular o orçamento 
e utilizar a política fiscal mais uma vez é necessária.

Viemos aqui cobrar da Oposição, que diz que tem 
compromisso com as políticas de combate à crise, com 
a responsabilidade fiscal e com o crescimento brasileiro, 
que hoje demonstre na prática que temos que dar ao 
Governo condições para fazer o que é necessário. E 
fazer o que é necessário é poder dispor de uma certa 
margem de uso do Orçamento Fiscal da União para 
combater essa crise. 

Portanto, nós encaminhamos contra a retirada 
desse processo. É fundamental que hoje votemos a 
DRU e possamos sair daqui com o Brasil ainda mais 
fortalecido para enfrentar essa crise, fortalecido como 
os outros países da América Latina. A América Latina 
é uma exceção no mundo hoje, tendo o Brasil como a 
locomotiva deste continente.
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Nós conseguimos, nos últimos anos, unificar, am-
pliar a integração latino-americana. Enquanto eles, do 
lado de lá, diziam que tínhamos que nos transformar 
em um apêndice da economia americana, por meio da 
ALCA, nós apostamos no MERCOSUL. Hoje, está de-
monstrado que aquela opção era a correta. Queremos 
continuar acertando. Para continuar acertando, preci-
samos votar a Desvinculação de Receitas da União, 
para que o Governo Federal possa ter os instrumentos 
necessários para utilizar suas políticas anticíclicas.

Sr. Presidente, nós queremos cobrar dessa Opo-
sição coerência no que diz. A coerência daqueles que 
muitas vezes exigem do Governo rigor fiscal, na tevê, 
e, no plenário, querem aprovar pacotes de bondade; 
a coerência daqueles que dizem que a crise é grave, 
mas não querem dar os instrumentos para o Governo 
enfrentar de maneira a decidir essa crise; a coerência 
que tem de ser demonstrada aqui neste plenário no 
painel de votação.

Portanto, Sr. Presidente, queremos que a Opo-
sição nos dê os instrumentos para podermos blindar, 
mais uma vez, como em 2008, o Brasil da crise.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Pas-

samos, agora, à orientação das bancadas.
Como orienta o PT?
Gostaria de informar ao Plenário: quem votar 

“sim” vota pela retirada da pauta; quem votar “não”...
O SR. ODAIR CUNHA – Sr. Presidente, pela Li-

derança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Pela 

Liderança do Governo, com a palavra o Deputado 
Odair Cunha.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para encaminhar 
e até para orientar os demais partidos da base.

Nós estamos entendendo, Sr. Presidente, que 
é importante a votação da PEC da DRU, neste dia, 
nesta terça-feira.

Exatamente por isso, nós vamos encaminhar fa-
voravelmente ao requerimento de retirada de pauta, 
sugerindo a V.Exa. – e dialogando com os demais Líde-
res aqui presentes – que, em seguida, seja convocada 
uma nova sessão extraordinária, porque nós estamos 
ultimando os entendimentos entre os partidos da base e 
da Oposição para garantir a votação ainda nesta noite.

Por isso, nós encaminhamos, então, favoravel-
mente ao requerimento de retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – O 
Governo orienta “sim”.

Como orienta o PT, Deputado Paulo Teixeira.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, 

quero dizer da honra de vê-lo dirigindo esta sessão. 
V.Exa. vem desempenhando um bom trabalho nesta 
Casa. Mas, em função da sua dedicação ao trabalho, 
nós não temos tido o prazer da convivência com V.Exa.

Sr. Presidente, em todos os Governos, nós aprova-
mos esse instrumento. O Governo Fernando Henrique 
Cardoso e o Governo Lula tiveram esse instrumento. É 
importante que a Presidenta Dilma Rousseff o tenha 
para enfrentamento da crise internacional, uma vez 
que o Brasil está tomando todas as preocupações para 
que essa crise não chegue aqui. 

A DRU é um instrumento importante de precau-
ção, para que nós tenhamos margem orçamentária para 
dar conta de temas como o aumento do FUNDEB, as 
questões da seguridade e os temas do funcionalismo.

Por isso, nós pedimos a atenção da Oposição, 
neste momento, para que possamos nos unir para en-
frentarmos a crise que hoje está nos Estados Unidos, 
na Europa e no Japão, e fazermos todos os esforços 
para que ela não chegue ao Brasil. 

Por isso, nós queremos retirá-la nesta sessão, 
unicamente nesta sessão, e, nas sessões seguintes, 
vamos enfrentar para votar no dia de hoje a renova-
ção da DRU. 

Muito obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo da Fonte) – Fico 

muito honrado com suas palavras, Deputado Líder 
Paulo Teixeira, e peço agora que o PMDB encaminhe.

O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminhando 
o Bloco PSB/PTB/PCdoB. A DRU, neste momento, é o 
comandante do barco para poder fazer as manobras 
e navegar quando necessário. Nós passamos por cri-
ses econômicas internacionais. Nesses últimos anos, 
sempre foi adotado esse mecanismo, que é a capaci-
dade que o Presidente da República tem de fazer as 
manobras necessárias para que o País ande.

Por isso, nesta sessão, somente nesta, o nosso 
encaminhamento é “sim”, pela retirada. 

Durante o discurso do Sr. Luiz Noé, o Sr. 
Eduardo da Fonte, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
orienta o PSDB?

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, nós 
orientamos pela retirada. É bom que quem esteja nos 
acompanhando, os telespectadores, saiba da mudança 
de discurso do Governo.

Quando, no mês de agosto, o Governo encami-
nhou esta proposta, os argumentos não eram argumen-
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tos de crise nenhuma. Agora, eles estão inventando um 
argumento de crise que pode até chegar e, se chegar, 
merece, por parte do Legislativo, discutir a execução 
orçamentária. No entanto, o que está aqui assinado 
pelo Governo é que, na verdade, eles querem um ins-
trumento de flexibilização, a fim, principalmente, de 
adequar a infraestrutura do País às exigências interna-
cionais correlatas à Copa do Mundo e às Olimpíadas.

Acho que eles estão se esquecendo do que es-
creveram. O argumento deles não é argumento de 
crise, até porque a crise ainda não teve nenhuma re-
percussão no Brasil. Eles argumentaram em prol de 
investimento em infraestrutura para a Copa do Mundo, 
o que também é uma contradição, e vou falar sobre 
isso na hora do debate.

Por isso, entendemos que é melhor retirar.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 

orienta o PSD?
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSD vota 
“não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
orienta o Bloco PR?

O SR. LAERCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PR vota a favor do 
requerimento, Sra. Presidente. Vota “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
orienta o PP?

O SR. PAULO MALUF (PP-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Partido Pro-
gressista encaminha às Sras. e aos Srs. Deputados 
o voto “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
orienta o DEM?

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Democratas encaminha o voto “sim”, pela retirada de 
pauta do requerimento.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
orienta o PDT?

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o 
PDT, por meio do seu mandato, apresentou a PEC nº 
75, que tramita apensada à PEC nº 61, vai defender 
aqui a não incidência da DRU sobre a receita da Segu-
ridade Social. Vamos mostrar, pela nossa avaliação por 
meio de dados oficiais do relatório orçamentário, que 
a DRU hoje não se prestaria a nenhuma salvaguarda 
para o enfrentamento da crise financeira internacional.

Neste momento, nós encaminhamos o voto “sim”, 
pela retirada de pauta do requerimento, para mais 
adiante entrarmos na sessão extraordinária e discu-
tirmos a matéria no mérito.

O PDT encaminha “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 

orienta o Bloco PV/PPS? (Pausa.)
Como orienta o PSC?
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC encaminha 
o voto “sim”, Sra. Presidenta, à retirada do requerimento.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
orienta o PRB? (Pausa.) 

PSOL? (Pausa.)
PMN? (Pausa.)
PRTB? (Pausa.)
Como orienta a Minoria?
O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, Sra. Presidenta. 
Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
orienta o Governo? (Pausa.)

Bloco PV/PPS?
O SR. ARNALDO JORDY (Bloco/PPS-PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PPS encaminha o 
voto a favor da retirada do requerimento, ressalvando 
a posição do PV, que é contrária a essa orientação. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
orienta o PRB?

O SR. HELENO SILVA (PRB-SE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PRB encaminha o voto “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
orienta o Governo?

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Vice-Líder Odair Cunha já havia justificado por que 
nós somos favoráveis. Nós queremos discutir a DRU. 
Vai facilitar a senhora encerrar a sessão agora e con-
vocar a extraordinária. O Vice-Líder Odair Cunha já 
tinha encaminhado pelo Governo.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 
votação o requerimento para a retirada de pauta da 
Emenda à Constituição nº 61, de 2011, que altera o art. 
76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 
votação.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Os 
Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 
como se acham. (Pausa.)

APROVADO O REQUERIMENTO.
(FICA RETIRADA DE PAUTA À PROPOSTA DE 

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 61-C, de 2011)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sendo 

único o item da pauta, vou encerrar a sessão. (Pausa.)
Vamos encerrar a Ordem do Dia.



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60473 

VI – ENCERRAMENTO

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Esgo-
tado o tempo regimental desta sessão, vou encerrar 
os trabalhos.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – COM-
PARECEM MAIS OS SRS.:

AMAPÁ

Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá :1

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Cláudio Puty PT 
Total de Pará 2

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Total de Amazonas 1

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV PvPps
Total de Rondônia 1

MARANHÃO

Cleber Verde PRB 
Total de Maranhão 1

CEARÁ

Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 1

PARAÍBA

Hugo Motta PMDB 
Total de Paraíba 1

PERNAMBUCO

Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 1

ALAGOAS

Renan Filho PMDB 
Total de Alagoas 1

BAHIA

Sérgio Brito PSD 
Total de BAHIA 1

MINAS GERAIS

Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB 
Total de Minas Gerais 3

RIO DE JANEIRO

Deley PSC 
Filipe Pereira PSC 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Stepan Nercessian PPS PvPps
Total de Rio De Janeiro 4

SÃO PAULO

Bruna Furlan PSDB 
Paulo Teixeira PT 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo 3

MATO GROSSO

Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de Mato Grosso 1

DISTRITO FEDERAL

Luiz Pitiman PMDB 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 2

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB 
Total de Goiás 1

PARANÁ

Fernando Francischini PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Total de Paraná 2

SANTA CATARINA

Romanna Remor DEM 
Total de Santa Catarina 1

RIO GRANDE DO SUL

Marco Maia PT 
Total de Rio Grande Do Sul 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá 5
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PARÁ

André Dias PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará 8

AMAZONAS

Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de AmazonaS 1

RONDÔNIA

Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Natan Donadon PMDB 
Total de RondôniA 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins 1

MARANHÃO

Nice Lobão PSD 
Pinto Itamaraty PSDB 
Total de Maranhão 2

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Manoel Salviano PSD 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará 6

PIAUÍ

Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 3

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Manoel Junior PMDB 

Nilda Gondim PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Paraíba 6

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Total de Pernambuco 7

ALAGOAS

João Lyra PSD 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Alagoas 2

SERGIPE

Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Total de Sergipe 2

BAHIA

Fernando Torres PSD 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Argôlo PP 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Oziel Oliveira PDT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Total de Bahia 7

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV PvPps
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
George Hilton PRB 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Marcus Pestana PSDB 
Miguel Corrêa PT 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Total de Minas Gerais 15
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ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB 
Total de Espírito Santo 1

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Aureo PRTB 
Brizola Neto PDT 
Marcelo Matos PDT 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Total de RIO DE JANEIRO 6

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP 
Carlos Roberto PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
Mara Gabrilli PSDB 
Penna PV PvPps
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Total de SÃO PAULO 18

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Nilson Leitão PSDB 
Total de MATO GROSSO 2

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Total de DISTRITO FEDERAL 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Total de GOIÁS 4

MATO GROSSO DO SUL

Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 1

PARANÁ

Dilceu Sperafico PP 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Arruda PMDB 
Takayama PSC 
Total de PARANÁ 4

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
Total de SANTA CATARINA 1

RIO GRANDE DO SUL

Osmar Terra PMDB 
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Total de RIO GRANDE DO SUL 3

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerro 
a sessão, antes convocando para hoje, terça-feira, dia 
8 de novembro, às 17 horas e 50 minutos, sessão ex-
traordinária 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 
1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
N° 61-C, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 61-C, 
de 2011, que altera o art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias; 
tendo parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania pela admissi-
bilidade desta e da de n° 75/11, apensada 
(Relator: Dep. Maurício Quintella Lessa); e 
da Comissão Especial pela admissibilidade 
das emendas de n°1 a 5 e, no mérito, pela 
aprovação desta e pela rejeição da de n° 
75/11, apensada, e das Emendas de n°1 a 
5 (Relator: Deputado Odair Cunha). 

Tendo apensada (1) PEC n° 75/2011.

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 46 
minutos.)
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ÀS 17 HORAS E 50 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Eduardo da Fonte
Eduardo Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá 6

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 12

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 7

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Lindomar Garçon PV PvPps
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 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 8

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 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 

Ata da 313ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
em 8 de novembro de 2011

Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente; Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente;  
Jorge Tadeu Mudalen, 2º Secretário; Inocêncio Oliveira, 3º Secretário.
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Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão 17

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
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
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará 22

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 

Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 7

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 11

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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
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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 7

SERGIPE

Almeida Lima PMDB PvPps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
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Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
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 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 34

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob

Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB 
Newton Cardoso PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 44

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 8

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB 
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
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Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro 43

SÃO PAULO

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
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
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 PsbPtbPcdob
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Marcelo Aguiar PSD 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 60

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Roberto Dorner PSD 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso 6

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 8
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GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 
Leandro Vilela PMDB 
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
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 
Total de Goiás 14

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso Do Sul 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
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 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Gean Loureiro PMDB 
Jorge Boeira PT 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Romanna Remor DEM 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 16

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 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 28
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I – ABERTURA DA SESSÃO
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A lis-

ta de presença registra na Casa o comparecimento 
de 462 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
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Fica 

dispensada a leitura da leitura da ata da sessão ante-
rior, se não houver objeção.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pas-

sa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sra. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
solicito a V.Exa. que seja aberto novo painel.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Será 
aberto.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Paulo Teixeira.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidente, inicialmente quero cum-
primentá-la e pedir a todos os Deputados do Partido 
dos Trabalhadores que venham ao plenário, para que 
seja alcançado o quorum e possamos votar nesta 
noite matéria sobre a Desvinculação de Receitas da 
União – DRU, fundamental para enfrentarmos a crise 
econômica que hoje assola a Europa e os Estados 
Unidos. O Brasil está protegido exatamente porque 
adotou todas as precauções para que essa crise não 
chegasse ao País.

Por isso, peço a todos os Deputados do PT e aos 
demais Deputados da base do Governo que venham 
ao plenário registrar presença, para alcançarmos o 
quorum e iniciarmos a votação referente à DRU.

Quero agradecer a oportunidade e pedir a todos 
os Deputados que nos ajudem no enfrentamento dessa 
crise, já que o Brasil é um país que continua crescen-
do, gerando emprego e distribuindo renda e enfrenta 
os ataques que tentam fazer à economia brasileira. 
Precisamos desse instrumento para enfrentarmos a 
crise internacional. Foi essa a tônica da Presidenta 
Dilma Rousseff na reunião do G-20, que aconteceu em 

Cannes, na França, e que apontou que o Brasil tem 
adotado as medidas corretas. Esta é uma medida cor-
reta para o enfrentamento dessa crise, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Lembro 
que o painel está reaberto e que é necessário que os 
Srs. Deputados registrem presença para atingirmos o 
quorum e iniciarmos a Ordem do Dia.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ontem o Congresso em Foco realizou uma belíssima 
solenidade, uma grande festa, para homenagear os 
Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras mais 
atuantes na atual legislatura.

Tive a grata satisfação de ser um dos Parla-
mentares escolhidos pelo Congresso em Foco como 
um dos mais atuantes nesta legislatura. Quero, por-
tanto, agradecer ao Congresso em Foco, na pessoa 
de Sylvio Costa, Diretor e fundador; de Rudolfo Lago, 
Editor-Executivo; de Edson Sardinha, também Editor.

Essa iniciativa do Congresso em Foco é positiva, 
diante de um clima tão negativo para os políticos e para 
a política. Diante de tantas denúncias de corrupção, é 
fundamental iniciativa desse porte, para premiar aque-
les que se conduzem de forma correta, de forma éti-
ca, que usam o mandato na defesa dos interesses da 
sociedade brasileira e, principalmente, no meu caso, 
que utilizam o mandato na defesa dos excluídos deste 
País, da população mais carente.

Entendo que o papel do político e da política é 
diminuir a distância entre aqueles que tudo possuem 
e uma grande maioria de brasileiros que ainda pena 
com a ausência de serviços públicos e de cidadania.

Agradeço ao Congresso em Foco, aos jornalistas 
que fizeram essa seleção e escolheram os Deputados 
e Deputadas mais atuantes.

Eu considero que essa observação dos jornalistas 
é a mais importante, porque são eles e elas profissio-
nais da imprensa que acompanham diuturnamente o 
trabalho na Câmara Federal. Eu quero, portanto, agra-
decer do fundo do coração.

Eu, que venho de um Estado extremamente ca-
rente, nasci num quilombo, dedico a minha vida pro-
fissional e de militante a defender os mais pobres e 
enfrento o poder oligárquico de uma família que há 57 
anos domina o poder político do Estado, sinto-me orgu-
lhoso de, pelo segundo ano, ter sido escolhido como um 
dos Parlamentares mais atuantes da Câmara Federal.

Parabenizo o Congresso em Foco pelo lançamen-
to de sua revista, mais um instrumento de comunica-
ção para divulgar os trabalhos da Câmara Federal, do 
Congresso Nacional, revelando aqueles que se desta-
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cam de forma positiva e também denunciando aqueles 
que colocam o mandato a desserviço da democracia.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero apenas 
convidar todos os Líderes da base para registrarem 
presença. Peço a todos os Deputados da base que nos 
estão ouvindo agora de seus gabinetes que venham 
até o plenário registrar sua presença para iniciarmos 
o debate da DRU.

Começou agora a sessão extraordinária, e nós 
precisamos que todos os Deputados venham até o ple-
nário registrar a presença para iniciarmos os debates.

Obrigado, Sra. Presidente.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o Partido da Re-
pública está convocando também os seus Parlamen-Parlamen-
tares para estarem presentes aqui. Estamos abrindo 
uma nova sessão, e é importante a presença deles.

Deixo bem claro que o Partido da República e o 
Bloco votam com o Governo na questão da DRU. Es-
tamos convocando os nossos Parlamentares para que 
estejam aqui presentes.

O SR. JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB-RS. Sem re-
visão do orador.) – O Partido Socialista Brasileiro está 
convocando todas as Deputadas e todos os Deputadas 
para virem ao plenário registrar presença, a fim de que 
tenhamos quorum para votar a DRU.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidente, aproveitando, inclusive, 
o fato de V.Exa. ora estar na condução dos trabalhos 
desta Casa, quero voltar a assunto de que tratei na 
semana anterior e que diz respeito à saúde dos ser-
vidores e nossa.

A Câmara dos Deputados tem um tomógrafo 
que faz exames de mamografia. Fizemos uma bela 
campanha para prevenção de câncer de mama, mas 
esse tomógrafo está, se não me engano, desativado 
ou quebrado.

Apelo, então, mais uma vez para a Casa no sen-
tido de que não deixe continuar essa situação, que diz 
respeito à saúde de suas servidoras e de outros que 
precisam desse equipamento para prevenção do cân-
cer de mama. E a prevenção é o objeto da bela cam-
panha que a Casa está fazendo e para qual, inclusive, 
o Congresso iluminou com a cor rosa suas cúpulas.

Para que esteja sintonizada com esse sentimento, 
é preciso que a Câmara envide todos os esforços para 
recuperar urgentemente esse tomógrafo que presta 
serviço a pessoas do nosso meio. A minha esposa, in-
clusive, precisou dele, a exemplo de muitas servidoras.

Por isso o pedido que faço a V.Exa. para que tome 
providências nesse sentido junto à Mesa da Casa, até 
porque é algo incompreensível o que está acontecendo.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Fernando Ferro, agradeço a V.Exa. em nome 
de todas as mulheres desta Casa. Na condição de 
membro da Mesa, vou encaminhar um pedido de pro-
vidências com urgência.

Agradeço a V.Exa. a dedicação ao tema que nos 
impõe tanto sacrifício.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Pepe Vargas.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidente, aproveito o momento não 
só para convocar todos os Deputados do Partido dos 
Trabalhadores para virem ao plenário registrar presen-
ça, a fim de darmos sequência à sessão, mas também 
para comunicar ao Plenário e à sociedade brasileira, 
que nos assiste pela TV Câmara, que nesta quinta-feira, 
às 11 horas da manhã, a Presidenta Dilma sancionará 
a lei que votamos nesta Casa, também já aprovada no 
Senado, que altera a legislação do SIMPLES.

Essa lei reajustou os limites de enquadramento 
das micro e pequenas empresas brasileiras em 50%: 
3 milhões e 600 mil para a empresa de pequeno por-
te, 360 mil para a microempresa e 60 mil reais para o 
microempreendedor individual.

A mesma lei também permitirá agora o parcela-
mento de eventuais débitos que microempresas tenham 
com o Fisco em até 60 vezes. Com isso, elas poderão 
voltar a se enquadrar no SIMPLES.

A solenidade de sanção da lei será às 11 horas, 
no Palácio do Planalto. Aproveito para convidar não 
apenas as Sras. e os Srs. Deputados integrantes da 
Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, mas 
todos os demais, para que prestigiemos a cerimônia. 
Trata-se de uma lei muito importante. Esta Casa foi 
protagonista desta mudança em relação às micro e 
pequenas empresas brasileiras.

Obrigado, Sra. Presidente.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, daqui a 
pouco, as bancadas do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo estarão reunidas para mostrar ao Brasil a ver-
dade sobre os royalties do petróleo.

Foi criada a falsa imagem de que o Rio de Ja-
neiro e o Espírito Santo estão usurpando uma riqueza 
que é do Brasil. Nunca o Rio de Janeiro nem o Espíri-
to Santo foram contra a discussão da distribuição dos 
royalties do petróleo da camada pré-sal. Acontece 
que a matéria aprovada no Senado não foi relativa à 
distribuição das riquezas do pré-sal, e sim dos atuais 
royalties e participações especiais que os Estados e 
Municípios já recebem.

Ora, querer tirar dos Estados do Rio de Janei-
ro e do Espírito Santo recursos que já existem não é 
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honesto. Discutir os royalties do petróleo da camada 
pré-sal e dividi-lo com todo o Brasil é razoável.

E não é honesto também apresentar num pro-
jeto números que não são verdadeiros. Por exemplo, 
o Senador Vital do Rêgo apresentou, como receita 
oriunda da exploração de royalties até 2020, o nú-
mero de 79 bilhões de reais. De onde ele tirou esse 
número? Esse não é o número do Plano de Negócios 
da PETROBRAS, que é de 54 bilhões de reais. Esse 
não é o número da Agência Nacional de Petróleo, de 
51 bilhões de reais. Então, de onde o Senador Vital do 
Rêgo tirou estes 79 bilhões?

Por isso, a Comissão Especial vai ter a oportu-
nidade de construir uma fórmula que garanta os direi-
tos adquiridos pelos Estados do Rio de Janeiro e do 
Espírito Santo.

E que se discuta o futuro. Não somos contra di-
vidir a riqueza que nos pertence. Vamos dividir, mas 
não a atual. Isso, não, porque levaria os Estados do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo e seus Municípios 
a uma grande dificuldade financeira. Alguns iriam até 
mesmo à falência.

Ficam jogando contra, dizendo: “Não, eles que-
rem tudo”. Não, nós só queremos o que já temos. Isso 
é direito adquirido.

(O microfone é desligado.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cederei a palavra aos ilustres Deputados Geraldo 
Thadeu e Ângelo Agnolin e, em seguida, passarei à 
lista de oradores.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Geraldo Thadeu.

O SR. GERALDO THADEU (PSD-MG. Sem revi-
são do orador.) – Sra. Presidenta, solicitamos a todos 
os Parlamentares do PSD que venham ao plenário – é 
nova sessão, novo painel –, a fim de obtermos quorum 
para início da votação. Esperamos que os trabalhos 
corram tranquilamente.

O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Sem revi-
são do orador.) – Sra. Presidenta, é tão somente para 
lembrar os colegas Parlamentares do PDT que o novo 
painel já está aberto e que, quanto antes completar-
mos o quorum para o início da Ordem do Dia, mais 
celeridade haverá no desenvolvimento da sessão. Por 
isso estamos aqui.

Convido todos a virem a este plenário fazer o 
registro de suas presenças.

O SR. LAERCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-SE. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, nobres colegas, 
quero informar a este Plenário que hoje à tarde uma 
representação significativa do Estado de Sergipe es-
teve com o Ministro Alexandre Padilha. Nessa oportu-
nidade, entregamos a ele uma coleta de assinaturas 

do povo do Estado de Sergipe – um total de 150 mil 
assinaturas –, que defende uma cruzada em defesa 
do Hospital do Câncer.

Nós ficamos muito felizes. Havia lá representan-
tes de toda a sociedade do Estado, do Governo do 
Estado de Sergipe, do Conselho de Enfermagem e da 
Sociedade Médica de Sergipe, Deputados Estaduais, 
Prefeitos, enfim, uma grande representação. Nós tive-
mos a oportunidade de externar ao Ministro o desejo 
e o sonho dos sergipanos de terem um hospital de 
oncologia no Estado.

O Ministro se comprometeu, até o final do ano, 
de acordo com o encaminhamento do projeto, liberar 
uma parcela. Nós continuaremos firmes. Enquanto 
aqui estivermos, trabalharemos firmemente para que 
o Estado de Sergipe tenha um hospital de oncologia 
para atender seus filhos.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, encontra-se nesta Casa, para apreciação e 
voto, projeto de lei que cria um fundo de financiamento 
das energias renováveis no Brasil.

Esse projeto de lei foi fruto de amplo debate, 
aproveitando a contribuição de diversos Parlamenta-
res sobre as várias alternativas de fontes de energia 
limpa que o Brasil possui. E não existe um marco legal 
para inserir com maior consistência, na nossa matriz 
energética, essas fontes de energia.

Após vários debates e audiências públicas, houve 
uma votação de consenso do Projeto de Lei nº 630, 
de 2003, de autoria do ex-Deputado Roberto Gouveia, 
do PT de São Paulo, ao qual foram apensados vários 
projetos de lei.

Lamentavelmente, uma resistência de setores li-
gados à produção de energia à base de termelétricas 
– eu acho que é até uma incompreensão – fez com 
que essa matéria não tramitasse no Senado. Ela está 
pendente de votação nesta Casa.

Faço um apelo à Mesa da Câmara no sentido 
de fazer um esforço e votar esse projeto de lei. Ele é 
muito importante para o Brasil. Vai definir, por exemplo, 
a microgeração de energia solar, a microgeração e a 
pequena geração de energia hidrelétrica, as microdes-
tilarias, alternativas de produção de energia que irão 
incorporar a agricultura familiar no processo produtivo 
de geração de energia.

Esse projeto de lei está na linha exatamente de 
atender a uma série de reivindicações do movimento 
ambientalista, inclusive o mundial.
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Nós estamos nos aproximando do grande evento 
da Rio+20, um encontro da ONU para tratar da ques-
tão do meio ambiente. E o Brasil, que possui uma 
matriz energética muito limpa, precisa ampliar a sua 
ação nessa área e definir um marco legal para as suas 
energias alternativas renováveis.

Esse projeto de lei está para ser apreciado nesta 
Casa. Pedimos o apoio das Lideranças desta Casa no 
sentido de que contribuam para que o Brasil tenha um 
marco legal para fontes energéticas renováveis, como 
os já existentes em todos os países civilizados. Isso 
consolidaria o Brasil como um dos países que possuem 
uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Daniel Almeida.
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA.) – 

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero agra-
decer aos 17 mil filiados ao PCdoB da Bahia que, em 
conferência neste final de semana, me elegeram para 
presidir o partido no Estado da Bahia.

Quero manifestar o nosso agradecimento, porque 
foi uma conferência com bastante força política. Reuni-
mos 305, dos 417 Municípios da Bahia. Lá estiveram 
cerca de 700 delegados desses Municípios.

Essa conferência contou com a participação do 
Governador do Estado da Bahia, Jaques Wagner, de 
diversos partidos aliados, como o PT, o PMDB, o PSB, 
o PRB, o PTB e tantos outros partidos da base do 
Governo Dilma e da base do Governador do Estado.

Foi uma conferência com muita vibração da mi-
litância. Seu desdobramento indicou a diretriz para o 
partido participar das eleições do ano que vem.

Definimos uma lista de 96 pré-candidatos a Pre-
feitos e Prefeitas na eleição de 2012, revelando, assim, 
uma força, um crescimento extraordinário do nosso 
partido no Estado da Bahia. E entre os pré-candidatos 
está a nossa Deputada Alice Portugal, que concorrerá 
à Prefeitura de Salvador, colocando-se como uma al-
ternativa à ampla aliança que se forma em Salvador, 
com a convicção de que essa ampla aliança elegerá 
a próxima Prefeita ou Prefeito de Salvador entre os 
partidos da base de sustentação do Governador Ja-
ques Wagner.

Por isso, quero manifestar nosso agradecimento 
a todos os militantes, a todos os dirigentes, a todas 
as forças políticas, ao Governador Jaques Wagner, e 
reafirmar o compromisso de lutar sempre para que o 
nosso partido possa corresponder às expectativas e 
aos desejos do povo da Bahia, que clama por desen-
volvimento, progresso e transparência democrática.

Muito obrigado.

O SR. PAULO TEIXEIRA – Sra. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, quero pedir aos 
membros da base do Governo da Presidenta Dilma 
Rousseff que venham marcar presença na sessão, 
para que nós comecemos a discutir e aprovar nesta 
noite a DRU (Desvinculação de Receitas da União). 
Esse instrumento foi criado no Governo do então Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, foi renovado ainda 
no Governo Fernando Henrique e depois o Presidente 
Lula o aprovou e o renovou.

Agora, a Presidenta Dilma Rousseff pede a esta 
Casa esse instrumento para enfrentar a crise inter-
nacional. O Brasil é um país que consegue crescer, 
gerar emprego, distribuir renda e tem uma boa saúde 
financeira, mas precisa desse instrumento, porque os 
tempos pela frente serão difíceis.

Por isso, Sra. Presidenta, peço a todos os Par-
lamentares do PT e dos demais partidos da base que 
venham ao plenário marcar presença na sessão, a fim 
de votarmos a DRU, que é fundamental.

A Presidenta Dilma Rousseff esteve na Europa e 
todos assistem à crise grega. A Itália também enfrenta 
uma crise considerável, assim como Espanha, Portu-
gal, Inglaterra, Estados Unidos e vários outros países. 
E o Brasil, diferentemente, ao se precaver, tem uma 
situação econômica, financeira e política privilegiada.

Por isso, precisamos desse instrumento e pedi-
mos a todos os membros da base do Governo e do 
Partido dos Trabalhadores que venham marcar a pre-
sença no painel.

Vejo vários petistas que ainda não marcaram a 
sua presença. E peço aos gabinetes que chamem os 
Deputados para que venham ao plenário.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Leonardo Picciani.

O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Deputada Rose 
de Freitas, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, eu quero 
fazer aqui um convite aos Parlamentares de todos os 
Estados para irem ao Rio de Janeiro na próxima quin-
ta-feira, dia 10, às 15 horas, participar da caminhada 
contra a injustiça, em defesa dos royalties do petróleo.

E por que eu faço esse convite aos Deputados 
de todos os Estados? Porque isso, Sra. Presidente, é 
uma questão de justiça. Eu disse aqui, mais cedo, que 
considero muito legítimo o Parlamentar querer levar 
conquistas, mais recursos à sua terra, ao seu Estado, 
ao seu povo, mas isso não pode acontecer à custa do 
equilíbrio da Federação, rasgando-se a Constituição, 
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atropelando-se direitos e colocando em risco a vida de 
quase 16 milhões de brasileiros que vivem no Estado 
do Rio de Janeiro e outros tantos milhões de brasilei-
ros que vivem no Estado do Espírito Santo.

Esse debate tem que ser feito com responsabili-
dade. Por isso, na próxima quinta-feira, o povo do Rio 
de Janeiro vai às ruas, de forma ordeira, mostrar ao 
Brasil que não se conformará com injustiça.

Eu tenho certeza, Presidente Rose de Freitas, 
de que o povo brasileiro é generoso, o povo brasileiro 
é justo, o povo brasileiro não quer aquilo que não lhe 
pertence, o povo brasileiro, seja de qual Estado for, 
quer o seu desenvolvimento, mas quer também o de-
senvolvimento do País.

(O microfone é desligado.)
O SR. LEONARDO PICCIANI – Para concluir, 

Presidente. Se um Estado vai mal, todo o Brasil vai 
mal. Se todos vão bem, todo o País vai bem.

Trata-se de um convite a todos os Parlamentares, 
um convite ao povo do Rio de Janeiro: todos às ruas, 
todos na Candelária, às 15 horas, na próxima quinta-
-feira, contra a injustiça, a favor do Brasil, a favor do 
desenvolvimento e a favor de uma discussão correta 
e equilibrada, clamando pelo bom senso desta Casa. 
Se por acaso faltar bom senso a esta Casa, que a 
Presidenta Dilma vete essa ilegalidade, essa falta de 
juízo, essa injustiça.

Obrigado, Presidente.
O SR. PAULO FOLETTO (Bloco/PSB-ES. Sem 

revisão do orador.) – Presidente Rose, eu preciso cor-
rigir uma fala minha da semana retrasada.

Aqui eu me manifestei sobre a necessidade de a 
Caixa Econômica ter um mecanismo na legislação sobre 
o Programa Minha Casa, Minha Vida, que é fantástico, 
que possibilite alguém que tenha declarado sua renda 
quando fez o cadastro poder rever a sua mensalidade 
em caso de perda da receita familiar.

Sra. Presidente, continua a necessidade de a 
Caixa Econômica ter um mecanismo de reavaliação 
da renda familiar, mas, naquela ocasião, eu disse tam-
bém que 300 famílias no Município de Colatina, minha 
cidade, não haviam adentrado as casas por uma falha 
da Caixa Econômica. Minha fala foi errada. Não houve 
nenhuma falha da Caixa Econômica no Espírito Santo, 
que é muito bem conduzida por Tetek e Cael, nossos 
dois gerentes, que administram com excelência o Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida.

Então, estou aqui corrigindo. A Caixa Econômica 
do Espírito Santo tem conduzido o Programa Minha 
Casa, Minha Vida com uma excelência muito grande. 
Volto a afirmar a necessidade de se refazer um meca-
nismo em que uma família possa, quando tiver perda 
de receita, ter a revisão da sua mensalidade.

Para terminar, Presidente, informo, para a nossa 
satisfação, que a Faculdade da cidade de Santa Maria 
de Jetibá, a FARESE, região em que a Deputada Rose 
de Freitas tem forte influência, ficou colocada entre as 
cinco melhores na avaliação do ENADE. Uma faculda-
de pequena do interior do Espírito Santo teve a quinta 
melhor nota aritmética do ENADE. Essa realmente é 
uma avaliação em que os alunos são postos à prova.

A reportagem que saiu na revista Veja desta 
semana – Na rota da excelência – mostra pequenas 
faculdades com desempenho de nota superior ao das 
grandes universidades. É um orgulho para nós.

Acabei de falar com o Diretor Arildo Castelluber, 
e lhe dei parabéns. A Faculdade da Região Serrana do 
Espírito Santo – FARESE ficou com a quinta melhor nota 
no ENADE no Brasil. Sei que V.Exa., Sra. Presidente, 
também está alegre por causa disso. Santa Maria de 
Jetibá é praticamente seu segundo lar.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para-

benizamos a região centro-serrana por todo o empe-
nho em conseguir esses índices na área educacional.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra, para uma Comunicação de Liderança, o De-
putado Giovanni Queiroz, Líder do PDT, por 3 minutos.

Em seguida, o Deputado Vanderlei Macris e a 
Deputada Benedita da Silva.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, Srs. Líderes, cabe a mim vir a esta 
tribuna para dar uma satisfação aos prezados pares 
desta Casa.

Nós do PDT ocupamos o Ministério do Trabalho 
e Emprego. No último fim de semana, a revista Veja 
se referiu de forma direta ao nosso partido e de forma 
indireta ao nosso Ministro Lupi, dizendo que estaría-
mos participando de uma máfia ou de um esquema 
que pudesse trazer dinheiro para alimentar os cofres 
do nosso partido.

Com relação a isso, nós nos sentimos absoluta-
mente ofendidos. A revista Veja, de forma muito super-
ficial e sem identificar quem de fato oferece a denúncia, 
diz que alguém teria intermediado uma absorção de 
recursos para o PDT. Nós queremos aqui refutar, de 
forma veemente, Sra. Presidente, as acusações feitas 
e ressaltar inclusive as acusações feitas a um colega 
Deputado, o Deputado Weverton, que em nenhum mo-
mento teve participação em qualquer atividade ilícita. 
Daí nós tomarmos a iniciativa, e o nosso Ministro tam-
bém, de pedir à Polícia Federal e ao Ministério Público 
Federal que apurem as denúncias feitas e que sejam 
penalizados para valer aqueles que porventura tenham, 
em nome do nosso partido, praticado qualquer ilícito.
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Mais do que isso, além de o Ministro Lupi ter to-
mado a iniciativa, alguns Deputados, como Miro Tei-
xeira, Reguffe e outros, e Senadores subscreveram a 
mesma petição ao Ministério Público, Deputado Ino-
cêncio. Nós queremos apurar. Não temos que jogar 
nada para debaixo do tapete. Não é essa a prática do 
PDT, historicamente.

Com certeza, onde estiver o Governador Brizo-
la haverá de estar se mexendo no sentido de vir aqui 
pegar o pescoço daqueles que, de forma leviana, su-
perficial e irresponsável, tentam jogar lama sobre um 
partido que tem uma história de procedimento de lisura 
absoluta neste Parlamento, durante todo o tempo em 
que aqui atuou.

Sra. Presidente, eu quero apenas mais 1 minu-
to para ler a Nota Pública que o Partido Democrático 
Trabalhista disponibilizou para a imprensa e para todos 
os cidadãos brasileiros:

“A Direção Nacional do Partido Demo-
crático Trabalhista e as Bancadas do PDT na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 
hoje reunidas, vêm a público, a respeito das 
denúncias veiculadas por órgãos de imprensa, 
declarar o seguinte:

1. Carlos Lupi representa o PDT na fun-
ção de Ministro do Trabalho e Emprego. Exerce 
o cargo em nosso nome e tem o nosso apoio 
e absoluta confiança para continuar à frente 
do Ministério;

2. O Ministro Carlos Lupi tomou todas 
as providências que lhe competem para que 
os fatos relatados sejam investigados, tendo 
acionado inclusive a Polícia Federal e a Pro-
curadoria-Geral da República;

3. O PDT reafirma o seu compromisso 
histórico com o enfrentamento da corrupção. 
Não compactua com desvios éticos e é o pri-
meiro a exigir a apuração rigorosa de todos os 
fatos e a punição de corruptos e corruptores 
que tenham se utilizado da sua função para 
desviar recursos públicos em benefício pes-
soal ou partidário;

4. Afirmam que irão às últimas conse-
quências para reparar a sua imagem face à 
acusação de que estariam se utilizando de es-
quema criminoso para arrecadar ilicitamente 
recursos para o partido;

5. Defendemos a liberdade de imprensa, 
mas sob o manto dela não se pode ser leviano 
e irresponsável.

Brasília-DF, terça-feira, 8 de novembro 
de 2011.”

Sra. Presidente, eram essas as posições 
que queríamos colocar em nome da bancada 
do partido e da Direção Nacional do PDT no 
Brasil.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Onofre Santo Agostini. 

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, todos os 
partidos da bancada de Santa Catarina querem registrar 
com muita alegria a presença do ilustre Deputado Es-
tadual Romildo Titon, em visita ao Congresso Nacional.

E estou desconfiado, Deputada, de que ele está 
querendo vir para cá. Eu já fiz a proposta de nós tro-
carmos: eu vou para lá, e ele vem para cá.

O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, a venda de bebida alcoólica nos estádios 
durante a Copa de 2014 vai na direção contrária de 
tudo aquilo que se tem debatido no País nos últimos 
meses, principalmente na questão da saúde, da segu-
rança pública e em outras questões mais que envolvem 
o excesso de bebida alcoólica.

Nós tivemos hoje aqui o Secretário-Geral da FIFA, 
Sr. Jérôme Valcke, que, perguntado sobre essa ques-
tão, afirmou que existia um compromisso do Brasil, 
portanto do Estado brasileiro, de permitir, durante a 
realização da Copa do Mundo, a utilização de bebida 
alcoólica dentro dos estádios.

Saltou aos olhos, Sra. Presidente, a maneira pela 
qual o Sr. Jérôme Valcke mencionou as negociações 
com o Brasil, em que um dos itens era a garantia do 
uso de bebida alcoólica dentro dos estádios durante 
a Copa do Mundo.

Sras. e Srs. Deputados, eu sou Relator de uma 
Comissão Especial que está discutindo, em nome do 
Parlamento brasileiro, as consequências maléficas do 
uso do álcool em nosso País, mostrando claramente 
que 10% da população brasileira têm um elevado ní-
vel de consumo de álcool, com as consequências já 
conhecidas: o sistema de Previdência; a questão da 
saúde pública; a desagregação familiar; os acidentes 
automobilísticos; o uso precoce de bebidas alcoólicas 
pelos menores.

Portanto, Sra. Presidente, é inadmissível que nós 
venhamos a colocar na Lei Geral da Copa a autoriza-
ção para venda e consumo de bebida alcóolica dentro 
dos estádios brasileiros.

Nós temos duas paixões pelo caminho: o fute-
bol e a cerveja. Essas duas paixões nacionais vão se 
encontrar num momento de grande alegria e, muitas 
vezes, de confronto. O próprio Jerônimo Valcke reco-
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nheceu que o consumo de bebida alcóolica não reduz 
a violência; pelo contrário, aumenta a violência.

Portanto, nós queremos alertar que a Lei Geral 
da Copa vai ser discutida neste plenário, e haverá 
necessidade de proibirmos o uso de bebida alcoóli-
ca dentro dos estádios por ocasião da realização da 
Copa do Mundo.

Alguns Estados brasileiros já têm essa proibi-
ção em sua legislação. São Paulo, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul, por exemplo, já proíbem o uso de 
bebida alcóolica dentro dos estádios. E nós não pode-
mos, neste momento em que uma negociação é feita 
entre o Parlamento brasileiro e a FIFA, permitir o uso 
de bebida alcóolica nos estádios brasileiros por oca-
sião da realização da Copa do Mundo.

Portanto, fica aqui o alerta, Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, e nós estaremos vigilantes. Já co-
meçamos a organizar, aqui no Parlamento, um movi-
mento contrário à permissão do uso de bebida alcoó-
lica dentro dos estádios por ocasião da realização da 
Copa do Mundo.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra a última oradora inscrita, Deputada Benedi-
ta da Silva.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revi-
são da oradora.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Depu-
tados, gostaria de cumprimentar mais uma vez a Pre-
sidenta Dilma Rousseff, que nesta manhã, no Palácio 
do Planalto, realizou a solenidade de lançamento do 
Programa Melhor em Casa, que vai resgatar o atendi-
mento domiciliar, agilizando os atendimentos prestados 
pelo Sistema Único de Saúde.

Pacientes crônicos, idosos e pessoas com dificul-
dade de locomoção receberão atendimento em casa, 
o que, além de reduzir as filas nos hospitais, vai hu-
manizar o atendimento e reduzir o risco de infecções. 
Os que necessitam de equipamentos em casa terão 
isenção da tarifa de energia elétrica.

O Ministro da Saúde Antônio Padilha informou que 
foi realizado o mapeamento das principais urgências 
do País para que todas as unidades da rede pública 
possam atender a população de forma eficiente. Até 
2014 o programa contará com mil equipes de atenção 
domiciliar. Onze grandes hospitais públicos receberão 
cada um, anualmente, mais de R$3,5 milhões do Mi-
nistério da Saúde para custear a ampliação e a quali-
ficação de seus prontos-socorros.

Disse a nossa querida Presidenta: “Para fazer 
funcionar bem o SUS, é necessária uma parceria re-
publicana. Parte dos problemas pode ser resolvida com 
o que já temos. Podemos fazer mais. O SOS Emer-
gências e o Melhor em Casa são duas oportunidades 

únicas para reforçar esse pacto em bases concretas”. 
E nós sabemos o quanto é importante fortalecer tam-
bém o Sistema Único de Assistência Social em seus 
atendimentos.

Por fim, Sra. Presidenta, quero convidar todos 
e todas para a Exposição Mulher Negra Mulher, em 
exibição na Galeria do Espaço Cultural. Valendo-se de 
imagens e som, a exposição homenageia 100 mulheres 
representativas de nossa sociedade atual, fotografadas 
pela lente de fotógrafo Ernane Pinho, que revela per-
sonalidades acadêmicas, artísticas, literárias, esporti-
vas e políticas. A experiência visual é completada com 
as pinturas de Nilza Rocha. Todos estão convidados.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lançado na 
manhã desta terça-feira pela Presidenta Dilma Rous-
seff em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, 
o Programa Melhor em Casa resgata o atendimento 
domiciliar dentro do Sistema Único de Saúde – SUS.

Com a instauração do programa, pessoas com 
necessidade de reabilitação motora, idosos e pacien-
tes crônicos, entre outros, terão assistência multipro-
fissional gratuita em suas casas, com cuidados mais 
próximos da família e sem a necessidade de uma lo-
comoção muitas vezes incômoda para os pacientes, 
como no processo pós-cirúrgico, por exemplo.

Além de reduzir as filas nos hospitais, o Melhor 
em Casa trabalha com a humanização do atendimento 
e reduz o risco de infecção dos pacientes. E aqueles 
que necessitam de equipamentos em casa terão isen-
ção da tarifa de energia elétrica.

Até 2014 o programa contará com mil equipes de 
atenção domiciliar, atuando em todo o País, e cada uma 
delas poderá atender, em média, 60 pacientes por mês.

Como titular da Comissão de Seguridade Social 
e Família e Relatora da Subcomissão Especial des-
tinada a acompanhar e discutir o Sistema Único de 
Assistência Social no Brasil – SUAS, quero parabeni-
zar a iniciativa do Governo Federal por intermédio do 
Ministério da Saúde. Sempre busquei uma conciliação 
desses dois serviços, tendo em vista a importância de 
um acompanhamento diferenciado.

A Presidenta também anunciou medidas para 
melhorar a gestão e o atendimento em 11 grandes hos-
pitais públicos, com os novos procedimentos adotados 
pelo Programa SOS Emergências, como o acolhimen-
to e a classificação de risco dos pacientes. Cada um 
desses 11 hospitais receberá por ano R$3,6 milhões 
do Ministério da Saúde para custear a ampliação e 
qualificação dos seus prontos-socorros. Eles poderão 
receber individualmente até R$3 milhões para a aqui-
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sição de equipamentos e a realização de obras e re-
formas nas unidades de emergência, o que depende 
de aprovação do Ministério da Saúde.

É possível criar um novo padrão de qualidade no 
atendimento às pessoas que procuram o SUS. Como 
disse nossa querida Presidenta, “para fazer funcionar 
bem o SUS, é necessária uma parceria republicana. 
Parte dos problemas pode ser resolvida com o que já 
temos. Podemos fazer mais. O SOS Emergências e o 
Melhor em Casa são duas oportunidades únicas para 
reforçar esse pacto em bases concretas”.

Obrigada.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA-
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PSC-MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, “Se não fosse imperador, eu gostaria de 
ser professor”, disse, na segunda metade do século 
XIX, um homem chamado Pedro, cujo pai proclamou 
a independência do Brasil. Graças às sementes por 
ele plantadas, estabelecimentos de ensino como o 
Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e o Liceu do Ce-
ará, em Fortaleza, ofereciam ao povo educação de 
excelente qualidade.

Hoje, afrontam a escola pública brasileira de-
safios que vão da falta de equipamentos ao desestí-
mulo dos alunos, da carência crônica de recursos ao 
desrespeito com que se tratam os mestres, questões 
que nos ocorrem por entre as comemorações do Dia 
do Professor, em 15 de outubro. É a melhor homena-
gem que lhes podemos prestar, pelo reconhecimento 
de que são o esteio de todo o processo educacional, 
como formadores dos cidadãos a quem caberá definir 
o nosso futuro.

Chegam a quase 2 milhões os docentes brasi-
leiros na educação básica, que abrange a educação 
infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Des-
se número – que equivale à soma da população dos 
Estados do Acre, de Rondônia e do Amapá –, 81,5% 
são mulheres, 58% têm até 40 anos de idade e 23% 
cumprem jornada em mais de uma escola para au-
mentar a renda da família. São brasileiras e brasilei-
ros responsáveis por mais de 52 milhões de alunos, 
a quem devem não apenas informar, mas sobretudo 
formar, pelo exemplo de correção pessoal, de inteireza 
moral e de conduta ética.

Apesar do contingente numeroso dos profissio-
nais de ensino, o INEP, Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, aponta, so-
mente na pré-escola, um déficit de cerca de 40% no 
número de professores, o que corresponde a mais ou 
menos 100 mil novos mestres. Sem eles, aproxima-

damente 2 milhões de crianças, entre 4 e 5 anos de 
idade, encontram-se, hoje, fora da escola.

Acresçam-se, a essas meninas e meninos, 9,6% 
dos brasileiros com 15 anos ou mais de idade que 
não aprenderam a ler e a escrever. São 14 milhões de 
homens e de mulheres vítimas de um sistema social 
injusto, condenados à pobreza, à fome, à doença e à 
exploração, postos à margem do desenvolvimento e da 
cidadania. Mais do que arruinar o presente, esse débi-
to educacional desperdiça o amanhã, pela frustração 
de sonhos, pelo malogro de projetos, pelo desalento 
de jovens a quem se nega o direito à felicidade e à re-
alização, como seres humanos e como profissionais.

Não há tempo a perder, e preocupa-nos a esta-
tística de que, se em 2004 havia 350 mil alunos nas 
escolas de magistério, o total decresceu para 195 mil 
em 2009: 150 mil estudantes a menos, uma queda de 
quase 45%! As expectativas são desanimadoras, ante 
o cálculo de que a deficiência de mestres, em todos 
os níveis além da educação básica, flutua em torno da 
espantosa marca de 200 mil docentes!

Sejamos verdadeiros: a educação, no Brasil, não 
é uma prioridade nacional, um projeto de Estado que 
vá além de programas de governo, uma questão de 
honra para a sociedade, um patrimônio do povo, uma 
exigência de cada contribuinte, de cada cidadão, um 
direito de todos e não um privilégio de poucos. Se mui-
to já se fez, outro tanto resta por fazer, a começar do 
reconhecimento do professor, da valorização da car-
reira, de uma remuneração que não envergonhe nem 
humilhe, mas que dignifique e satisfaça quem a receba.

Esse, o sentimento com que saudamos as pro-
fessoras e os professores pelo dia 15 de outubro, que 
lhes é consagrado. A esses profissionais ilustres, o 
nosso apoio, os nossos cumprimentos e a nossa gra-
tidão, pelo trabalho com que engrandecem o Brasil e 
honram o povo brasileiro.

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

Muito obrigado.
A SRA. TERESA SURITA (PMDB-RR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Projeto de Lei nº 7.672, que o Poder 
Executivo enviou ao Congresso em 2010 para alinhar 
o Brasil à resolução adotada pela Organização das 
Nações Unidas na Assembleia Geral de 1989, estabe-
lece, como todos nós sabemos, o direito das crianças 
e dos adolescentes de serem cuidados sem o uso de 
maus tratos, de violência, de castigos, sejam físicos, 
sejam psicológicos.

O projeto de lei, que garante um direito funda-
mental às crianças – direito esse que já deveria ter 
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sido estabelecido, salvaguardando-as de todo e qual-
quer tipo de agressão –, tornou-se objeto de dúvidas, 
de incompreensão, de entendimentos absolutamente 
equivocados. Na crença de que crianças são proprie-
dade dos adultos, os que se opõem à iniciativa do 
Poder Executivo alegam que o projeto, se aprovado, 
interferiria nas relações familiares, ameaçaria pais com 
punições que a proposta não contempla nem preten-
de contemplar.

O Estado brasileiro, entre a década de 1930 do 
Século XX e a primeira década deste século, pre-
ocupou-se em proteger os animais irracionais e as 
mulheres. Em 1934, decreto-lei assinado pelo então 
Presidente Getúlio Vargas colocou sob a proteção do 
Estado os animais. E há 5 anos o ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Maria da Penha, 
hoje aprovada pela esmagadora maioria da socieda-
de nacional. Animais e mulheres, portanto, estão hoje 
protegidos pelo Estado. Falta, no entanto, estender à 
criança e ao adolescente idênticos cuidados.

Ao longo dos últimos anos, segmentos organi-
zados da sociedade brasileira estão a trabalhar para 
extinguir da vida das crianças e dos adolescentes os 
maus-tratos, os castigos físicos e psicológicos que 
tantos males causam. E por uma singela razão: não 
existe prova científica de que o recurso do tapa seja 
um instrumento pedagógico eficaz. Nenhum trabalho 
científico prova que uma criança que apanhou tornou-
-se um adulto melhor.

O inverso, porém, é verdadeiro. Os efeitos ao lon-
go da vida decorrentes dos traumas infantis são hoje 
amplamente conhecidos: depressão, sentimentos de 
isolação e vergonha, baixa autoestima, falta de con-
fiança e desajustamento sexual. E conduzem muitas 
vezes ao uso de substância deletérias, como álcool e 
drogas. Dados mais recentes informam, adicionalmen-
te, que maus-tratos podem levar ao suicídio e gerar 
desordens de estresse pós-traumático e comporta-
mentos antissociais.

À vista desses fatos, dessa realidade, é impres-
cindível que o Projeto de Lei nº 7.672/10, que alinha 
o ECA às recomendações da ONU, contemple de ma-
neira pontual e substantiva as intenções maiores do 
Estado brasileiro. Para que essas intenções se corpo-
rifiquem em um documento basilar, em um diploma le-
gal eficaz, é fundamental estabelecer-se, no texto que 
essa Comissão Especial apreciará proximamente, as 
competências e responsabilidades a serem exercidas 
pelo Estado.

Para garantir o quê, como e a quem compete 
encaminhar soluções para eliminar do dia a dia de 
crianças e adolescentes toda e qualquer forma de vio-
lência é que realizamos mais uma audiência pública 

hoje. Discutimos com representantes do Ministério da 
Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério do 
Desenvolvimento Social e da Secretaria de Direitos Hu-
manos as formas como cada um desses órgãos pode 
ajudar na identificação, na prevenção e na orientação 
de crianças e adultos, no sentido de paulatinamente 
a cultura da palmatória ser extinta.

É absolutamente necessário, é absolutamente 
obrigatório que esses órgãos do Governo se posicio-
nem para assumir responsabilidades que não podem, 
por sua envergadura, ser transferidas a entidades da 
sociedade civil.

Hoje, 30 Estados que integram a ONU dispõem 
de legislações destinadas a impedir o abuso e a negli-
gência contra crianças, países esses de hábitos, práti-
cas, costumes, tradições absolutamente contrastantes, 
como a Suécia, o Quênia e a Venezuela.

Na condição de Relatora do Projeto de Lei nº 
7.672/10, desejo – e desejo de todo o coração – que 
quando finalizarmos os trabalhos dessa Comissão 
Especial possamos todos celebrar um entendimento, 
entendimento esse que propiciará, ao longo do tempo, 
a formação de um novo ambiente, capaz de assegurar 
a crianças e adolescentes a possibilidade de viverem 
em um clima de concórdia, de entendimento, de har-
monia, de não violência, enfim, de amor.

O SR. BERNARDO SANTANA DE VASCON-
CELLOS (Bloco/PR-MG. Pronuncia o seguinte dis-
curso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no 
dia 7 de novembro, como membro desta valorosa e 
democrática Casa, tive a honra de compor a Mesa da 
solenidade de posse da nova Diretoria do Centro de 
Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais 
– CEPPO e de homenagem aos cronistas políticos 
mineiros.

O CEPPO é a expressão maior da informação 
política para a população mineira. E, neste momento 
em que a associação comemora 42 anos de existência, 
não poderia deixar de cumprimentá-la – na pessoa do 
seu Presidente e grande figura do jornalismo mineiro, 
Carlos Lindenberg – por tudo o que ela representa 
para o desenvolvimento político e social de Minas e 
dos mineiros.

O jornalismo ético e transparente fortalece e 
aprimora a nossa democracia. E, conhecedor do tra-
balho dos cronistas políticos mineiros, sei o quanto 
ele é importante para a nossa sociedade. Por isso, 
nada mais justo do que ressaltar o nosso respeito e a 
nossa consideração por estes profissionais que fazem 
a cobertura dos fatos políticos mineiros, no dia a dia.

O discurso proferido pelo ilustre Carlos Linden-
berg, na ocasião da solenidade, comprova a sua com-
petência e a sua visão futurista para ocupar mais um 
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mandato à frente do CEPPO e expõe com correção o 
significado de um jornalismo sério e compromissado. 
Por isso, e para finalizar esta singela homenagem ao 
CEPPO e aos cronistas políticos mineiros, solicito a 
transcrição nos Anais da Câmara dos Deputados da 
íntegra do pronunciamento do jornalista Carlos Lin-
denberg.

PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFE-
RE O ORADOR

Minhas Senhoras, Meus Senhores, reeleito pelos 
que fazem a crônica política de Minas para mais um 
mandato à frente do Centro de Cronistas Políticos e 
Parlamentares de Minas Gerais, faço aqui o registro 
de nossa gratidão a essa casa e ao deputado Alencar 
da Silveira, autor da iniciativa que homenageia a nos-
sa entidade, numa noite engalanada e de reconhecido 
júbilo para todos nós, recém-empossados.

O CEPPO, permitam que o diga, é uma asso-
ciação que tem buscado, ao longo desses 42 anos, 
manter acesa entre nós, da crônica política, a chama 
da investigação noticiosa sem se perder na busca da 
versão fácil para fatos ainda pouco conhecidos. Na 
defesa das condições necessárias ao exercício pro-
fissional dos nossos associados, temos procurado 
manter com as instituições públicas de nosso Estado 
um relacionamento harmonioso e de alto nível, sem 
permitir, contudo, que a informação, base de nosso 
trabalho, se subordine a interesses menores em pre-
juízo do direito democrático à livre manifestação das 
ideias e do direito da população em saber o que se 
passa nas diversas esferas do poder.

Assim, graças aos ensinamentos de tantos que 
nos antecederam, temos mantido ao longo do nosso 
mandato, que agora se revigora, respeitoso convívio 
com o Mundo Político Mineiro, firmes, no entanto, na 
convicção de que não se exercita o Jornalismo sem 
que em algum momento se esbarre na incompreensão 
de alguns que não entendem o exercício dessa profis-
são como o de um sacerdócio na busca da verdade. E 
não custa repetir: não a verdade filosófica, científica ou 
religiosa, mas a verdade factual, o núcleo duro do real 
de que nos fala Hanna Arendt, a partir do qual, cada 
um de nós extrai a matéria-prima para suas análises, 
comentários, suas crônicas, enfim, sem o radicalismo, 
que, aliás, nos diferencia de colegas de outras partes.

A propósito, não é demais lembrar, neste momen-
to, o ensinamento do presidente Tancredo Neves, ainda 
agora trazido a lume pela exibição do filme “Tancredo 
– A Travessia”. Num dos vários depoimentos dados 
pelo presidente Tancredo Neves, durante o período que 
antecedeu a sua eleição no Colégio Eleitoral, e ago-
ra usado no filme, o incansável mineiro dizia que não 

existe político radical em Minas, para arrematar com 
a sabedoria que lhe era peculiar: se for radical, não 
é mineiro. Pode até ter nascido em Minas, mas não é 
mineiro. Assim também são os cronistas políticos minei-
ros: não somos radicais, ainda que possamos divergir, 
o que é próprio tanto da política como do jornalismo. E 
o que é a política, se não a eterna convivência entre 
os contrários, na busca do bem comum? E o que é o 
jornalismo, senão a incansável e às vezes incômoda 
busca da verdade?

Senhoras e Senhores,
Temos dito e ouvido ao longo do tempo que en-

tre o jornalismo e a política existe um espaço comum. 
Ambos são devotados, cada um com a sua especifici-
dade, ao bem-estar da coletividade. Contudo, temos 
vivido tempos conturbados na relação Imprensa e Po-
der. Não apenas no Brasil, como de resto no Mundo, a 
imprensa, nas suas diversas modalidades e plataformas 
tecnológicas, tem provocado verdadeiros terremotos 
em alguns escalões do Poder. Derrubam-se ministros, 
depõem-se mandatários, sacrificam-se executivos, 
destroem-se impérios, imolam-se reputações. Afinal, 
o que está acontecendo? Por que a Imprensa de um 
modo geral tornou-se, de uns tempos a esta parte, tão 
açodada, aqui ou em outros locais do Mundo?

Para entender essa nova realidade, é preciso uma 
pequena viagem no tempo. É verdade que, ainda re-
centemente, criou-se no Jornalismo Norte-Americano 
o conceito de que a “a imprensa existe para afligir os 
satisfeitos e para satisfazer os aflitos”. Em nome dessa 
doutrina, os jornais, rádios, televisões, revistas e por 
último os blogs passaram a fustigar os detentores do 
Poder, tanto na área pública como na iniciativa priva-
da. Era a fustigação dos satisfeitos para satisfazer os 
fustigados. Esse, no entanto, foi um período que du-
rou pouco, para menos aflição dos satisfeitos e nem 
sempre a completa satisfação dos aflitos.

As contradições do mundo contemporâneo, com 
a queda das fronteiras geográficas e ideológicas, trou-
xeram com a sua ebulição um novo tipo de jornalismo. 
Já não se fala também mais no Novo Jornalismo que 
imperou nos Estados Unidos nas décadas de 80 e 90, 
cuja conceituação poderia ser resumida na românti-
ca explicação de que fazer jornalismo é como contar 
uma história – quanto mais rica em detalhes, melhor. 
Nem se trata mais de afligir os satisfeitos, até porque 
a receita mostrou que os aflitos não foram satisfeitos 
na medida de suas necessidades. Era necessário um 
passo adiante.

Uma nova ordem parece se impor no mundo mi-
diático: a do Jornalismo Investigativo, que, por vezes, 
se confunde com a caça aos escândalos nos espaços 
públicos ou privados.
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Entramos agora nessa nova fase, por si mesma 
merecedora de toda nossa reflexão, segundo a qual 
– e aqui repito um estudioso do assunto – “o espaço 
político contemporâneo transferiu-se para os veículos 
de comunicação”. A frase, o conceito, é do sociólogo 
espanhol Manuel Castells e repete ou reforça a tese 
do também sociólogo inglês John B. Thompson, da 
Universidade de Cambridge, para quem o jornalismo 
atual se alimenta do que se convencionou chamar de 
“escândalo midiático”.

Os estudos de Manuel Castells, na expressão do 
professor Carlos Castilho, indicam que “não há mais 
política sem os veículos de comunicação de massa, que 
foram transformados no ambiente preferencial para a 
definição do poder”. As hegemonias, diz Castilho, não 
se decidem mais no Parlamento, mas nas manchetes 
dos jornais e nas chamadas dos telejornais. Pode-
ríamos acrescentar aqui também as Redes Sociais, 
dado o poder de alcance da globosfera, em alguns 
momentos transformada em território livre sem limites 
de qualquer espécie. A tese, polêmica certamente, é, 
no entanto, confirmada no dia a dia das relações po-
líticas e midiáticas. Não são raros os casos em que o 
político abastece a imprensa e por ela é remunerado 
com generosos espaços. E comuns são também os 
casos em que empresários procuram os jornais para 
denunciar supostas fraudes nas licitações em que fo-
ram derrotados. É a midiatização da política, da busca 
do poder, na sua expressão mais ampla.

Paralelamente a esse fenômeno ou dele decor-
rente, o distinto público é brindado diariamente com 
aquilo que o professor Thompson chama, nos seus 
estudos sobre os meios de comunicação, de “Escân-
dalo Político Midiático”, cuja explicação inteira está no 
seu livro “Escândalo Político – Poder e Visibilidade na 
Era da Mídia”. 

E o que vem a ser um “Escândalo Político Midi-
ático”, tão comum nos dias que correm? Na definição 
de um dos estudiosos de Thompson, “é o evento que 
implica a revelação, através da mídia, de atividades 
previamente ocultadas e moralmente desonrosas, 
desencadeando uma sequência de ocorrências pos-
teriores. Nesse ambiente, o controle e a dinâmica de 
todo o processo político deslocam-se dos atores, vale 
dizer da arena política e de seus personagens, para 
os jornalistas e para a mídia”. Nessa conceituação, os 
meios já não são apenas espectadores da cena políti-
ca, mas parte dela e integrantes do seu processo. De 
certa forma, é o que temos assistido aqui e em outros 
lugares – basta citar a queda de ministros, no Brasil, 
e a destruição da incipiente candidatura socialista às 
próximas eleições presidenciais francesas, do então po-
deroso diretor-geral do Fundo Monetário Internacional, 

Dominique Straus-Kahn, fulminado por uma manchete 
apressada do influente New York Times.

O que muda nesse novo comportamento da mí-
dia?

Muda pouco, e muito, ao mesmo tempo. Muda 
fundamentalmente naquilo que os jornais então pro-
clamavam: a sua imparcialidade. Ora, ao trocarem o 
conceito, mundialmente admitido como prova de isen-
ção, o da “presunção da inocência”, pelo conceito da 
“presunção da culpa” no noticiário, os meios inverte-
ram a lógica então vigente, segundo a qual ninguém 
é culpado antes de provada a sua culpa. Pela nova 
ordem, todos são culpados, até provarem a sua ino-
cência. Nessa nova lógica, já não há a exigência para 
que se ouça o outro lado. Não há mais essa obrigato-
riedade. O outro lado existe apenas para legitimar o 
tema proposto na reportagem pautada. Dispensa-se 
o contraditório, desde que garantidas as condições 
para a exploração do escândalo, qual seja alguém que 
denuncia e alguém que é denunciado. Thompson, po-
rém, adverte que a mídia não inventa os escândalos, 
mas ela é condição essencial para que eles existam 
e cumpram o seu papel.

Esses fenômenos, ora em evidência, por mais es-
tranhos que possam parecer, ou por mais inquietantes 
que sejam, não querem dizer que a imprensa deve se 
dispensar do papel que lhe foi atribuído, entre outros, 
pelo velho mais sempre atual Ruy, segundo o qual “a 
imprensa são os olhos e as vistas da nação”.

É preciso que se apure sempre e que se busque 
elucidar os fatos descobertos. O leitor, o ouvinte ou 
o telespectador, destinatário final de nosso trabalho, 
não deve ser confrontado pura e simplesmente com 
o fato em seu estado bruto. A verdade factual de que 
fala Hannah Arendt, e que deve ser o farol de todos 
nós que trabalhamos com a notícia, nos impõe o de-
ver de buscar todos os ângulos da informação e, sem 
dela tomar partido, levá-la ao conhecimento do públi-
co. Não basta tão somente informar. É preciso apurar 
e elucidar os acontecimentos. Foi para isso que nos 
alistamos nessa legião dos que, como os políticos, têm 
o compromisso não apenas com a verdade, mas com 
os seus efeitos na formação da cidadania e na melhor 
compreensão do que se passa no interior dos gover-
nos, das instituições e da própria sociedade.

Essa busca incessante da verdade é que faz do 
Jornalismo, ao longo do tempo e independentemente 
de tendências ou modismos, uma atividade de alto risco 
para quem o exerce de maneira altiva, pertinaz. É sabi-
do que a atividade na Imprensa não contempla a paz 
dos monastérios. A inquietação, a busca da verdade, o 
questionamento dos meios, a vigilância sobre a admi-
nistração dos bens públicos, a defesa da cidadania e 
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dos valores democráticos, a denúncia dos desvios de 
conduta e o combate aos transgressores da lei e dos 
bons costumes, tudo isso expõe o jornalista à ojeriza e 
à retaliação dos que agem na vida pública ou privada 
de má-fé e na contramão da lei e da justiça.

Não foi por outra razão que neste domingo tom-
bou no Rio de Janeiro, durante cobertura de operação 
policial de combate ao tráfico, o cinegrafista Gélson 
Domingos, da Rede Bandeirantes de Televisão. Neste 
momento, peço vênia para render nossas homenagens 
ao Jornalista caído no pleno exercício de sua profissão 
e estendermos nossos sentimentos de solidariedade 
aos companheiros da Rede Bandeirantes. A bala que 
matou Gélson Domingos não atingiu apenas um pro-
fissional de imprensa, mas feriu também a sociedade. 
Porque penso que nas sociedades civilizadas, quando 
se ataca um jornalista no exercício de sua profissão, é 
a sociedade inteira que é atacada.

Ao encerrar, renovo, em nome nova diretoria que 
se empossa nesta noite, a convicção de que a crônica 
política de Minas se manterá leal ao seu compromis-
so de fazer o melhor, no âmbito de suas atribuições, 
para o desenvolvimento político e social de Minas e 
dos Mineiros.

Agradeço a presença de todos, em especial do 
governador Antônio Anastasia, cuja presença entre 
nós realça o seu espírito democrático e de compre-
ensão da atividade jornalística, além de manifestar a 
cordialidade no trato com os homens e as mulheres 
que fazem o dia a dia da imprensa em nosso estado.

Agradeço também as presenças não menos ilus-
tres do vice-governador Alberto Pinto Coelho e do depu-
tado Dinis Pinheiro, presidente desta casa. E manifesto 
minha gratidão a todos que aqui vieram, emprestando-
-nos o prestígio de suas presenças. Convido a todos 
para o coquetel que se seguirá.

Obrigado.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero aproveitar esta oportunidade 
para reiterar meu apoio a todas as ações voltadas para 
o combate ao trabalho escravo no Brasil. Essa é sem 
dúvida uma das maiores violências cometidas contra 
o povo brasileiro nos dias de hoje.

As fazendas ou empresas que mantêm seus em-
pregados em situações análogas à da escravidão co-
metem uma bárbara e imperdoável violação dos direitos 
fundamentais dos seres humanos. É verdadeiramente 
inaceitável que na segunda década do século XXI ain-
da existam cerca de 25 mil trabalhadores nessas con-
dições no Território Nacional. Essas são informações 
da Organização Internacional do Trabalho, instituição 

acima de qualquer suspeita, também confirmadas pela 
Pastoral da Terra.

Além de não receberem remuneração digna, 
esses trabalhadores são submetidos a condições físi-
cas e morais degradantes, não têm qualquer garantia 
trabalhista e, pior, são privados de sua liberdade por 
coerção violenta ou por contratos fraudulentos que 
os submetem a dívidas impagáveis. Em regiões mais 
isoladas, longe da fiscalização dos órgãos responsá-
veis, muitas fazendas exploram até mesmo crianças 
em atividades desgastantes, sem condições mínimas 
de higiene e repouso, em longas e extenuantes jor-
nadas de trabalho que afrontam a dignidade de todos 
os envolvidos.

Nesse contexto, é necessário reconhecer o im-
portante trabalho realizado pela Comissão Nacional 
para Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE, 
vinculada à Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República e criada em agosto 
de 2003 com a função de coordenar o Plano Nacional 
para a Erradicação do Trabalho Escravo.

Muitos avanços foram obtidos, mas ainda temos 
de continuar nessa luta até que efetivamente não exis-
ta mais trabalho escravo no Brasil. Esse deve ser um 
compromisso não apenas da Presidente Dilma, mas 
de todos os governantes que assumirem o comando 
do Estado brasileiro.

Avanço importante será dado com a aprovação 
da PEC nº 438, de 2001, que determina a expropria-
ção imediata de terras onde for constatada a existência 
de trabalho escravo. Só mesmo uma medida definitiva 
como essa será capaz de mostrar aos contratantes 
dessa exploração desumana que a impunidade não 
será tolerada e que a sociedade não aceita em hipó-
tese alguma que essa situação se propague no País.

É importante destacar também as lutas condu-
zidas pela Comissão Pastoral da Terra, que desde a 
década de 70 do século passado vem conduzindo 
um trabalho de grande importância no apoio aos tra-
balhadores rurais que procuram condições para viver 
com dignidade.

A Comissão Pastoral da Terra concentra seus 
esforços na defesa do direito dos trabalhadores à ter-
ra, aspecto fundamental de todo e qualquer projeto de 
justiça social no campo, mas atua também no resgate 
dos trabalhadores mantidos em situação de escravidão. 
Sempre que falarmos das lutas pela melhora das con-
dições de vida no campo, sempre que mencionarmos 
as conquistas já obtidas e as metas traçadas pelos 
grupos sociais, devemos prestar nossa homenagem 
a essa entidade, que foi pioneira na defesa dos traba-
lhadores rurais.
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Muitas vidas já foram perdidas na luta pela er-
radicação do trabalho escravo, inclusive de fiscais do 
trabalho, assassinados por proprietários de terras. 
Posseiros, pequenos agricultores familiares, religio-
sos, migrantes, trabalhadores em fuga da escravidão, 
grande é a lista de homens e mulheres mortos na luta 
pelo direito à terra.

Por isso mesmo, a luta pelo fim do trabalho es-
cravo é mais um capítulo na dura história do campo 
brasileiro. Essa prática que nos envergonha precisa ser 
definitivamente apagada, para que possamos começar 
a escrever uma história diferente, pautada pelo direito 
à vida digna, à justiça e à integridade física e moral 
de todos os cidadãos.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, e que 
Deus abençoe o Brasil.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o que mais se ouve nas ruas nos últimos 
dias é o espanto diante da oferta de apoio financeiro 
à Europa, com dinheiro do contribuinte brasileiro, feito 
pela Presidente Dilma Rousseff, na reunião do G-20.

Ninguém é contra a solidariedade, mas, a rigor, 
não se trata disso. Os próprios países europeus mais 
ricos estão fortemente envolvidos na procura de so-
luções para a crise motivados por sua autodefesa e 
pela preservação do continente como um todo. Existe 
já da parte deles uma oferta financeira gigante que 
até pode ter como consequência acelerar a inflação 
nos países emergentes, devido a pressões cambiais 
e, no caso brasileiro, graças aos juros altos, atrativos 
aos investidores.

A prodigalidade do atual Governo, aliás já prati-
cada sem qualquer motivo na administração passada, 
colocando reservas brasileiras nos cofres do Fundo 
Monetário Internacional, contrasta com a falta de so-
lidariedade interna e de sensibilidade ante o clamor 
dos contingentes humanos mais carentes de atenção 
governamental. O apelido de emergente está, de cer-
ta forma, fazendo mal a este País rico de povo pobre.

Sobra dinheiro para posar de novo rico para o 
resto do mundo e falta para a saúde pública, ao ponto 
de o Palácio do Planalto mobilizar sua base de apoio 
parlamentar para evitar a regulamentação da Emenda 
29, condicionando-a à criação de um novo imposto. 
Está sendo assim retardada alguma solução para o 
problema das intermináveis filas à frente dos hospi-
tais públicos, carentes de tudo, apesar de ter o ex-
-Presidente Lula sugerido ao Presidente Obama que 
adotasse o modelo do SUS para fazer a reforma do 
sistema de saúde dos Estados Unidos. Falta dinheiro 
para a educação, que exibe o permanente estado de 
greve em que vivem os professores da rede pública 

oficial, protestando inclusive contra suas péssimas 
condições de trabalho.

Falta dinheiro para a segurança pública, enquanto, 
por outro lado, cresce o risco de violência à população 
indefesa, sob tantas ameaças de greves de policiais, 
em todo o País, a reclamarem baixos salários, enquan-
to o Governo se opõe à aprovação da PEC 300. São 
insuficientes os recursos destinados à infraestrutura, 
inclusive para garantir a continuidade do Programa de 
Aceleração do Crescimento, que é a menina dos olhos 
do anterior e do atual Governo.

Há, finalmente, outras carências sociais e eco-
nômicas imensas, pendentes de atenção devida, até 
porque a prioridade nacional absoluta é pagar os juros 
da dívida pública interna.

É, por tudo isso, muito difícil admitir que o Go-
verno utilize as reservas internacionais do País para 
salvar os países ricos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, tomo a palavra nesta oportunidade para falar sobre 
o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Associa-
ção dos Jornais do Interior de Santa Catarina – AD-
JORI/SC, que completou recentemente seus 30 anos.

Ao longo de quase três décadas de atuação, a 
ADJORI/SC vem empreendendo inúmeras ações vol-
tadas ao fortalecimento, à capacitação e ao aprimora-
mento dos jornais locais, sendo responsável também 
por projetos culturais de valor inestimável para a his-
tória da imprensa catarinense.

Como parte de sua atuação, a ADJORI/SC e seus 
associados apoiam campanhas e iniciativas voltadas 
ao bem comum e, por sua importância e credibilida-
de, vêm obtendo o reconhecimento do poder público 
e da sociedade civil.

Os 30 anos da ADJORI/SC se traduzem em uma 
história de Evolução, Aprimoramento, Força Editorial, 
Inovação, Interatividade, Credibilidade, Conquistas, 
Responsabilidade Social, Contribuição à História e 
Reconhecimento.

A ADJORI/SC foi fundada em 24 de outubro de 
1981, com a filiação de 38 empresas jornalísticas de 
pequeno porte. Possui atualmente mais de 160 pu-
blicações associadas. Com tiragem média de 3 mil 
exemplares, os jornais locais filiados à ADJORI/SC 
ultrapassam a marca de 480 mil exemplares circulando 
em praticamente todos os 293 Municípios de Santa Ca-
tarina, inclusive em Florianópolis. Juntos, somam cerca 
de 2 milhões de leitores no Estado, considerando-se 
a média de quatro leitores por exemplar.

Ao longo dessas três décadas de atuação, a AD-
JORI/SC formalizou inúmeras parcerias visando ao 
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aprimoramento da imprensa local. Com o SEBRAE-
-SC e com instituições de ensino superior públicas 
e privadas, incluindo-se aí a Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing, a ADJORI/SC desencadeou e 
mantém em pauta projetos de atualização profissional 
em diversas regiões do Estado. Além dos congressos 
estaduais realizados anualmente, com extensa pauta 
técnica, a ADJORI/SC já promoveu perto de 1 cente-
na de seminários de capacitação, além de encontros 
dos núcleos regionais, com vistas à formação, à tro-
ca de experiências e ao desenvolvimento profissional 
dos associados.

A ADJORI/SC mantém, desde 2002, um sistema 
de veiculação de notícias pioneiro no Estado. Uma pá-
gina informativa, elaborada pela equipe de jornalismo 
da ADJORI/SC, é reproduzida por mais de trinta jor-
nais associados que integram a Rede Catarinense de 
Notícias. A soma das tiragens desses jornais (média 
de 4.200 exemplares por jornal) ultrapassa a tiragem 
somada dos jornais de circulação estadual. Os jornais 
que integram a RCN cobrem todas as regiões do Es-
tado e juntos contabilizam cerca de 500 mil leitores.

Além de fomentar o aprimoramento dos veículos 
de comunicação impressos, a ADJORI/SC fornece a 
ferramenta para que cada associado possa ter seu 
jornal on-line. Desde 2003 está no ar o portal de notí-
cias da ADJORI/SC (www.adjorisc.com.br), que traz, 
além das iniciativas da entidade e informações de to-
dos os filiados, as versões on-line de jornais associa-
dos, responsáveis pelo vasto material noticioso sobre 
as comunidades catarinenses de todas as regiões do 
Estado. Mais de 8 mil notícias são incorporadas men-
salmente ao portal da ADJORI/SC. A média de visita-
ção, em 2011, ficou na casa de 1,5 milhão de páginas 
vistas por mês.

Os jornais que têm sua regularidade de circulação 
comprovada recebem um certificado com a chancela 
da ADJORI/SC e da FCC. O certificado do CCJ tem 
sido usado por agências e prefeituras como requisito 
para definir investimentos em mídia.

Consagrado como o maior concurso jornalístico 
de Santa Catarina e entre os maiores do País, o Prê-
mio ADJORI/SC de Jornalismo – Troféu Pena de Ouro 
é eficiente ferramenta de estímulo ao aprimoramento 
dos jornais de pequeno porte. Criada em 1999, a pre-
miação distingue anualmente os melhores trabalhos 
nas categorias Jornalismo, Publicidade, Site e Área 
Acadêmica.

A ADJORI/SC e seus associados estão sempre 
engajados em iniciativas que promovem a cidadania 
e o bem comum. Por meio de anúncios publicados 
gratuitamente e de cobertura editorial, a Associação 
e seus jornais filiados apoiam campanhas como as 

de Combate à Violência e Exploração Sexual Infantil, 
Vacinação, Alfabetização, Voto Consciente, Combate 
à Violência nos Estádios, Prevenção a Desastres, en-
tre outras. A ADJORI/SC também é atuante signatária 
do Movimento Nós Podemos SC, voltado ao alcance 
dos Oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 
Santa Catarina e no Brasil.

O livro Origens da Imprensa em Municípios Ca-
tarinenses, lançado pela ADJORI/SC em 2009, que 
resgata as primeiras publicações jornalísticas criadas 
em 50 cidades de Santa Catarina, representa a mais 
valiosa contribuição da ADJORI/SC à história da im-
prensa catarinense. De conteúdo inédito e sem similar 
em todo o País, o livro traz também a identificação dos 
jornais associados, cujas capas, das mais antigas às 
atuais, sinalizam a evolução da imprensa catarinense.

O valor da imprensa local vem sendo reconheci-
do pelo poder público. Além de homenagens recebidas 
pelos veículos de comunicação interioranos através das 
Câmaras Legislativas Municipais, a ADJORI/SC e seus 
associados foram distinguidos com a Medalha de Mé-
rito Legislativo – uma das mais importantes honrarias 
conferidas pelo Parlamento Catarinense a entidades 
que alcançam notoriedade em suas respectivas áreas 
de atuação. Através da ADJORI/SC, a imprensa local 
também foi agraciada pela Federação Catarinense dos 
Municípios (FECAM) e pela Federação das Indústrias 
do Estado de Santa Catarina (FIESC).

Da mesma forma, a ADJORI/SC reconhece o 
apoio recebido, homenageando com os troféus Ami-
go da ADJORI e Patrono da Imprensa Catarinense, 
lideranças que contribuem para o fortalecimento e a 
valorização dos jornais do interior de Santa Catarina.

Encerro dizendo que tenho participado de vários 
eventos de qualidade promovidos pela ADJORI e que 
há o reconhecimento da sociedade catarinense ao 
profissionalismo jornalístico, bem como à integração 
dos jornais participantes.

Cumprimento o Presidente da Associação dos 
Jornais do Interior de Santa Catarina – ADJORI/SC, 
Sr. Miguel Gobbi, em nome de toda a imprensa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, todas as vezes que se faz uma aná-
lise – ainda que a mais aligeirada – da carga tributária 
enfrentada pelos brasileiros, encontram-se distorções 
que vão além do absurdo.

Seguramente, o fator mais indicativo desses de-
sencontros está em incluir-se na necessária tributa-
ção da renda – tributação essa que, é lógico, tem sua 
razão de ser – os salários auferidos por quem nada 
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mais tem senão a força de trabalho que vende para 
receber exatamente esses salários.

Por isso, em especial, considero errôneo chamar 
os trabalhadores de contribuintes, porque, em rigor, eles 
nada mais são que pagadores de impostos. E pagar, 
por favor, é bem diferente de contribuir.

Poderia parecer suficiente, perante o Fisco, sa-
bermos que o assalariado brasileiro trabalha os primei-
ros 4 meses de cada ano exclusivamente para pagar 
impostos, taxas que, segundo o “impostômetro” da 
Federação do Comércio de São Paulo, ultrapassaram 
R$1 trilhão. Mas essa insaciabilidade da Receita Fe-
deral mostra-se ainda mais cruel quando alguns dados 
a esse respeito são dados a conhecer.

Vejamos: a arrecadação federal de impostos aca-
ba de crescer cerca de 13%. E para se chegar a esse 
resultado positivo, somente o Imposto de Renda Pes-
soa Física – pago por assalariados, em sua essência 
– cresceu 22,9%, enquanto o Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica apenas 14%.

É um absurdo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, que um Governo que se diz aglutinador das 
forças de esquerda do País aceite que o trabalho seja 
mais penalizado que o capital, que contribui cada vez 
menos, ao passo que o trabalho contribui cada vez 
mais. Mas, lamentavelmente, é o que ocorre.

Grato pela atenção.
A SRA. ALINE CORRÊA (PP-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, foi com um misto de satisfação e preocupação 
que apresentei na última sexta-feira, 21 de outubro, o 
resultado dos nossos trabalhos em território paulista 
como integrante da CEDROGA, a Comissão Especial 
da Câmara Federal que definirá novas políticas de 
combate às drogas no País, e Vice-Presidente da CE-
ÁLCOOL, a Comissão Especial instalada para efetuar 
estudos sobre as causas e consequências do consumo 
abusivo do álcool entre cidadãos brasileiros.

Ao longo dos últimos meses estive à frente de 
reuniões de trabalho e de seminários na Região Metro-
politana de Campinas e na Capital paulista, ocasiões 
essas em que foram abordados os temas diretamente 
relacionados à maioria das famílias brasileiras envol-
vendo drogas lícitas e ilícitas.

Cinco eixos nortearam nossas ações, quais sejam: 
estratégias de tratamento e acolhimento de dependen-
tes químicos; requalificação profissional e reinserção 
social; estratégias de prevenção às drogas; repressão 
ao tráfico; e sugestões de legislação.

A minha satisfação reside-se no fato de ter en-
contrado apoio, ao longo de toda essa caminhada, 
de Prefeituras Municipais e do Governo Estadual, por 
intermédio das Secretarias da Justiça e de Defesa da 

Cidadania, Saúde e Educação, das Polícias Militar e 
Civil, das Guardas Municipais, dos Conselhos Munici-
pais e do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, 
de universidades de conceito internacional, como UNI-
CAMP, UNIFESP e USP, de hospitais psiquiátricos, de 
profissionais de saúde, de comunidades terapêuticas 
e da Frente Parlamentar de Enfrentamento de Crack 
e outras drogas da Assembleia Legislativa do Estado 
que represento nesta Casa de leis.

O cenário por mim encontrado é ao mesmo tempo 
desafiador e desanimador. Daí a razão da minha preo-
cupação. Chego à conclusão, Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, de que não há outra forma de combater 
as drogas senão uma ação integrando vários órgãos 
públicos, e em todas as esferas governamentais. Unir 
as áreas de segurança pública, saúde e promoção 
social no combate, na prevenção e no tratamento da 
questão das drogas é a solução que vislumbramos ao 
final de todo esse trabalho entregue à CEDROGA e à 
CEÁLCOOL. Especialistas de áreas diferentes, mas 
com interesses semelhantes aos nossos, também 
demonstraram compartilhar dessa opinião. E, mais 
do que uma integração, defendo a ideia de uma ação 
permanente, que não sofra interrupções a cada nova 
eleição de governante – uma ação, portanto, perma-
nente e suprapartidária.

Também é importante dizer que todos os eixos 
trabalhados pela CEDROGA são extremamente rele-
vantes para o enfrentamento dessa questão, mas ne-
nhum é mais vital do que o eixo da prevenção, além de 
ela ser mais econômica. Os custos sociais, políticos, 
econômicos e de saúde associados às drogas afetam 
a vida de todos nós.

De todas as ações bem-sucedidas que foram 
apresentadas em nossas reuniões e nossos semi-
nários, cito uma, em particular: os Embaixadores da 
Prevenção, um grupo da iniciativa privada nascido na 
cidade de Campinas, que, levando fundamentos de 
virtudes para alunos das escolas públicas e particula-
res, busca trabalhar a prevenção do uso indevido de 
drogas dentro do contexto mais amplo da valorização 
da vida e da pessoa humana.

Por fim, quero enaltecer o Congresso Nacional por 
promover um debate essencial para a construção do 
futuro de nossas gerações. Cada avanço que obtiver-
mos nesse cenário desanimador que aflige as famílias 
do nosso País representará significativas mudanças no 
padrão de vida dos brasileiros, traduzidas em indica-
dores que efetivamente introduzirão o Brasil no século 
XXI não apenas como uma nação desenvolvida, mas 
principalmente como um país justo e solidário.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei-
to para dar-lhes aqui os meus cumprimentos. Diante 



60496 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

das dificuldades, da luta de todas nós mulheres em 
busca de igualdade de oportunidades em relação aos 
homens, cada passo dessa íngreme escalada acaba 
transformando-se em data histórica que merece ser 
lembrada e comemorada. O dia 3 de novembro é uma 
dessas datas significativas. Em 1930 era aprovado no 
Congresso Nacional o projeto que estendia o direito 
de voto às mulheres, o que na prática só aconteceu 
16 anos depois. O sonho naquele momento sofreu um 
atraso, em razão da Revolução de 30 e da consequente 
suspensão das atividades parlamentares.

Dois anos depois, com o Código Eleitoral Provi-
sório, Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, 
a instituição do voto feminino foi consolidada. E, ainda 
assim, como um direito incompleto. Com a conquista 
legal, podiam votar apenas as mulheres casadas, com 
autorização do marido, e as viúvas e solteiras com 
renda própria.

Nessa difícil escalada, também é importante citar 
o Código Eleitoral de 1934, que eliminou as restrições 
ao pleno exercício do voto feminino, mas que só tornou 
obrigatório o voto masculino. Foi só em 1946, portan-
to, na metade do século XX, que o voto feminino, sem 
restrições, passou a ser obrigatório.

Combates épicos foram travados por mulheres, de 
norte a sul do País, contra inimigos poderosíssimos: o 
preconceito e a discriminação. Reverencio, nesta opor-
tunidade, os nomes de Nathércia da Cunha Silveira, 
Elvira Komel, Cora Coralina, Alice Tibiriçá, Chiquinha 
Gonzaga, Bertha Lutz, Nisia Floresta Brasileira Augusta, 
Maria Josefa Barreto, Delfina Cunha, Narcisa Amália 
Campos e Eugênia Moreira, dentre outras lideranças 
que, com coragem e determinação, se posicionaram 
à frente de seu tempo contra uma sociedade desigual.

Hoje, nobres pares, o cenário continua desfavo-
rável para nós mulheres, mas não tão difícil quanto o 
que se verificava 81 anos atrás. Diferentemente das 
grandes heroínas de ontem, hoje temos a nosso favor 
a Constituição Federal de 1988, que no art. 5º, I, esta-
belece a igualdade em direitos e obrigações de homem 
e mulher, a absoluta igualdade, formal e substancial.

A participação da mulher na esfera política ain-
da está longe do ideal. Porém, é preciso reconhecer 
que estamos desbravando novos caminhos em busca 
de direitos igualitários de cidadania. No ano passado, 
a eleição de uma mulher à Presidência da República 
constituiu-se em um marco histórico de toda essa luta 
e deu início a uma nova era na História brasileira, pois 
representa a plenitude do exercício do Poder e a con-
solidação democrática do País.

Era o que tinha a destacar. Muito obrigada.
O SR. MENDONÇA PRADO (DEM-SE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

putados, as drogas estão transformando a sociedade 
brasileira. Assim sendo, desejo que este discurso seja 
registrado nos anais desta Casa, para que possa em 
qualquer eventualidade ser lido e rememorando por 
qualquer cidadão.

O Brasil precisa resolver – depressa! – vários 
problemas. O mais grave deles está relacionado ao 
tráfico e ao consumo de drogas. Hoje, milhares de bra-
sileiros, principalmente crianças e adolescentes, são 
o alvo preferencial dos traficantes. Muitos dos nossos 
concidadãos já se tornaram dependentes químicos 
e diversos deles já ingressaram no mundo do crime, 
atraídos pela droga.

Em razão das dimensões continentais e da proxi-
midade com Estados precários, o Brasil possui sérias 
dificuldades para, por intermédio dos órgãos compe-
tentes, impedir a entrada da droga em seu território. 
Aliado a esses fatores, evidencia-se a falta de investi-
mentos nas instituições, que deveriam ter a competên-
cia para combater o crime, aumentando, sobremaneira, 
a vulnerabilidade.

É preciso majorar os efetivos da Polícia Federal 
e das Forças Armadas. É imperioso melhorar os seus 
respectivos orçamentos, visando à compra de moder-
nos equipamentos e tecnologias. Chegada é a hora 
de declarar guerra ao tráfico e apressar a tomada dos 
bens e do dinheiro dos traficantes para empregar em 
políticas públicas de recuperação dos nossos jovens. 
Entretanto, além das providências que devem ser ado-
tadas pelas autoridades, devemos assumir o compro-
misso de acender uma consciência cidadã, capaz de 
alertar pais e familiares para o devido tema, respon-
sabilidade de todos. Afinal de contas, muitos males 
disseminaram-se em função das falhas da sociedade 
e da própria família. Os governantes são, indubitavel-
mente, os principais culpados. Mas, e os pais que não 
dão atenção aos filhos? E as famílias que se disper-
sam desprezando os valores e olvidando da importân-
cia do amor e da religião? Esse é um tema que todos 
nós temos a obrigação de discutir e, por sequência, 
encontrar soluções.

Sras. e Srs. Deputados, seria dispensável afirmar 
que estamos desprovidos de escolas de qualidade. Os 
professores e demais servidores da educação estão 
sendo mal remunerados e, por conseguinte, desmo-
tivados. As escolas não possuem estrutura suficiente 
para assistir as crianças e prepará-las para enfrentar 
os desafios do mundo. Faltam psicólogos, assistentes 
sociais, cursos de capacitação e implementação de 
programas voltados para a construção da cidadania. 
São raros os estabelecimentos de ensino que desen-
volvem ações e disciplinas que proporcionam, aos 
alunos, atividades culturais, artísticas, esportivas, lín-
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guas estrangeiras, noções de informática, enfim, algo 
apropriado para expandir os horizontes das nossas 
crianças e lhes proporcionar melhores condições para 
discernir sobre o que é bom ou ruim. No universo da 
educação também se constata a ausência dos pais 
e da família – muitos por irresponsabilidade, mesmo, 
outros por falta de ciência sobre o verdadeiro papel na 
edificação do futuro do próprio filho.

Enquanto as distorções persistirem na estrutura 
social, e a falta de condições de trabalho marcar as 
instituições, a droga reinará, comprometendo o ama-
nhã. Infelizmente, o número de dependentes químicos 
tem crescido assustadoramente. A constatação dá-se 
na presença do crack, uma droga feita a partir da mis-
tura de pasta de cocaína com bicarbonato de sódio, 
que aumentou 700% nos últimos 4 anos e se tornou 
uma epidemia. A fumaça do crack, ao ser tragada por 
alguém, chega ao sistema nervoso central em ape-
nas 10 segundos e o efeito dura de 3 a 10 minutos. 
Ainda produz uma euforia superior à que é suscitada 
pela cocaína, e, após os efeitos do consumo, causa 
uma depressão intensa. Isso leva o usuário a fazer 
um novo contato com a droga para aliviar o mal-estar 
e, por conseguinte, tornar-se totalmente submisso. O 
cidadão dependente químico passa a ter alucinações 
e paranoias, tornando-se débil ou incorreto.

Com a proliferação da droga, os índices de cri-
minalidade avançam, o Brasil vai tornando-se um dos 
países mais violentos do mundo, os dados do consumo 
das drogas e os números da criminalidade relacionam-
-se: o progresso da droga representa a elevação dos 
indicadores da criminalidade. Diante desse contexto 
pessimista, devemos estar atentos, pois os aspectos 
maléficos fazem com que todos os cidadãos transfor-
mem-se em reféns do crime.

Destarte, em vez de preocupações outras como 
a construção de estádios, trem-bala, investimento em 
rede de supermercado, devemos voltar as nossas aten-
ções para o combate às drogas e, consequentemente, 
para a redução da violência no nosso País. Além da 
implementação de políticas públicas em áreas funda-
mentais como segurança e educação, para prevenir 
e impedir o consumo, é imprescindível robustecer a 
saúde pública para resgatar e recuperar aqueles que 
se tornaram dependentes químicos. Nós não podemos 
consentir que o crack, por exemplo, mate os nossos 
compatriotas.

Não quero ser cafona, nem conservador ao ex-
tremo, mas prefiro viver em País que opta por cantar, 
com amor à Pátria, o Hino Nacional, ainda imaginar 
uma nação na qual as crianças tenham escola em tem-
po integral e os pais, em vez de jogar sempre a culpa 
para os governantes, também cumpram a sua parte 

e eduquem bem os filhos, a ver a proliferação desse 
mal que assola a sociedade. Por isso, guerrear con-
tra as drogas é uma missão do Estado, da sociedade 
e de cada cidadão. Não podemos cruzar os braços e 
permitir que o futuro continue descuidado. Vamos exi-
gir do Governo uma ação eficiente e nos impregnar 
do propósito de lutar em defesa das nossas crianças 
e de um destino melhor para o Brasil.

Assim concluo.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em texto 

publicado no CINFORM do meu querido Estado de 
Sergipe, o editor discorre sobre a situação precária 
em que se encontra a saúde do meu Estado, enquan-
to o Governo gasta milhões de reais em propagandas.

Trata-se, evidentemente, de assunto relevante 
e de interesse maior da comunidade brasileira, pois 
a busca de eficiência na gestão da saúde enseja um 
debate nacional. Assim sendo, desejo que seja re-
gistrado nos Anais desta Casa, para que possa em 
qualquer eventualidade ser lido e rememorando por 
qualquer cidadão.

O escrito tem como titulo: Em que Estado eles vi-
vem? A partir de agora, lerei integralmente o documento:

“Basta qualquer sergipano ligar a TV para 
ser bombardeado por um festival de comerciais 
pagos pelo Governo do Estado alardeando as 
realizações na área da saúde. As peças pu-
blicitárias enaltecem a presença do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 
– em 36 bases no interior, celebra a cons-
trução do Hospital Regional de lagarto, uma 
obra que custou R$23 milhões, e mostra que 
o Hospital de Urgência – HUSE –, na capital, 
é um grande centro de excelência, onde os 
pacientes são atendidos com conformidade e 
nunca enfrentam filas. Diante dessa propagan-
da, só resta fazer a seguinte pergunta: em que 
Estado vivem Marcelo Déda, o secretário de 
saúde Antônio Carlos Guimarães e os demais 
gestores da pauta?

Com certeza, não é Sergipe. Os comer-
ciais do Governo mascaram a realidade cruel 
em que se encontra a saúde pública no Es-
tado. O SAMU estadual, por exemplo, está 
sucateado, com ambulâncias velhas e caindo 
aos pedaços, fato inclusive denunciado pelo 
CINFORM há três meses, gerando depois des-
dobramentos numa TV de rede nacional. O tal 
Hospital de Lagarto está subutilizado, interna 
menos de 150 pacientes por mês. Isso porque 
a instalação elétrica da unidade não suporta 
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os equipamentos existentes por lá. Ou seja, o 
prédio foi construído sem planejamento.”

Sras. e Srs. Deputados, o autor prossegue in-
formando:

“O HUSE é o exemplo mais grave do des-
caso. A reforma do setor de pediatria, prevista 
para ser entregue em novembro, com certe-
za, vai atrasar. O atendimento na chamada 
‘Ala Azul’ da unidade lembra um hospital de 
guerra, onde os próprios médicos denunciam 
a existência de uma ‘fábrica de aleijados’, pois 
os pacientes com trauma têm que entrar numa 
fila para aguardar cirurgias ortopédicas. Ou-
tra situação alarmante é o setor de oncologia, 
que sofreu com a falta de 25 medicamentos 
imprescindíveis ao tratamento da doença na 
semana passada e está superlotado, com a 
demanda de cerca de 500 pacientes atendi-
dos por semana.

Ao ver a propaganda do Governo Déda 
e ao ouvir o secretário de Saúde afirmar que 
não faltam recursos para a saúde do Estado, 
que por ano são gastos cerca de R$ 700 mi-
lhões, dá para perceber que existe investimen-
to, mas o que falta, de verdade é gestão eficaz. 
De nada adianta fazer hospitais suntuosos, se 
eles não funcionam de fato e a população per-
manece desassistida. Já é hora de o discurso 
‘de mudança’, recorrente aos integrantes da 
administração estadual, ser acompanhado de 
realizações palpáveis. Fazer comercial é fácil. 
Difícil é governar para valer.”

Assim concluiu o autor.
Muito obrigado.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, trago a este Plenário, para que seja regis-
trado nos Anais desta Casa legislativa, o relatório de 
viagem que elaborei em missão oficial da Comissão 
Especial de Políticas Públicas de Combate às Drogas 
desta Câmara, juntamente com a Subcomissão Tem-
porária de Políticas Sociais sobre Dependentes Quí-
micos – CASDEP do Senado Federal.

Durante o período de 29 de outubro a 5 de no-
vembro de 2011, juntamente com os Deputados Gival-
do Carimbão e Rosane Ferreira, o Senador Wellington 
Dias e a Secretária de Estado do Mato Grosso do Sul 
Tânia Mara Garib, cumprimos uma extensa agenda 
de trabalho na Suécia, Holanda, Inglaterra e Portugal.

Para tanto, peço que sejam publicados nos Anais 
os resultados das experiências que ora trago aos nobres 
colegas, como parte integrante deste pronunciamento.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
RELATÓRIO A QUE SE REFERE A ORADORA
Suécia
A visita que fizemos à Suécia foi uma experiência 

positiva, que com certeza nos forneceu subsídios para 
ajudar nossos trabalhos nesta Comissão.

O modelo da Suécia nessa área é considerado 
hoje um dos melhores do mundo, sendo apontado 
como um exemplo a ser seguido inclusive nos outros 
países da Europa.

O sistema de controle de drogas sueco é um dos 
mais debatidos na atualidade, porque difere em muito 
do que ocorre no mundo, na Europa em particular. Ele 
é muito mais restritivo e o uso de drogas não é tolerado.

Na realidade, em 1977 foi declarado que um dos 
objetivos do sistema seria criar uma sociedade livre 
das drogas. Para a implementação desse objetivo, 
quantidade substancial de dinheiro foi investida na 
prevenção e informação, na política de controle e no 
tratamento, os três pilares do sistema.

Os indicadores disponíveis mostram que o número 
de dependentes químicos nesse país é relativamente 
muito mais baixo quando comparado com os da Europa.

O que nos chamou mais atenção foi a ênfase 
que a Suécia confere à questão da prevenção. Uma 
das estratégias do governo é levar os ex-usuários de 
drogas, que foram recuperados no processo de trata-
mento, para dar palestras e depoimentos nas escolas 
e nas comunidades.

Na Suécia, o modelo adotado de prevenção e 
combate às drogas é o de Tolerância Zero, inclusive 
com relação ao tabaco e ao álcool, considerados por-
tas de entrada para outras drogas.

São adotadas medidas protetoras; ou seja, se é 
detectado que uma criança, adolescente ou jovem está 
com problemas com drogas, a rede de assistentes so-
ciais vai às escolas, às famílias e às comunidades. As 
estratégias de prevenção e tratamento são adotadas 
no nível municipal.

Quando essa política pública de Tolerância Zero 
começou a ser implantada, ainda na década de 70, 
havia 12% de dependentes químicos. Hoje esse nú-
mero não chega a 1%.

O governo da Suécia aporta uma quantidade sig-
nificativa de recursos para essa área e todas as ações 
adotadas são embasadas em pesquisas e estudos.

Lá, a propaganda de drogas lícitas, ou seja, do 
cigarro e do álcool, é proibida. E as restrições às be-
bidas alcoólicas vão além. Só quem pode vender be-
bidas são as distribuidoras do próprio governo. E a 
venda apenas é autorizada para estabelecimentos que 
comercializam também comidas.
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Os donos de restaurantes precisam fazer cursos 
para aprender a lidar com os clientes no que se refere 
à venda de álcool. Não é permitido, por exemplo, que o 
cliente compre uma garrafa de vinho e leve para casa. 
Ele tem que consumir no próprio restaurante.

Esse modelo que mostra evidências de eficácia 
em relação ao álcool é usado também para as outras 
drogas. Como resultado, a política de drogas foca em 
limitar o consumo total, começando com qualquer for-
ma de experimentação.

Portanto, uma grande parte da prevenção na-
quele país baseia-se em prevenir a experimentação 
da maconha, por entender que ela funciona também 
como porta de entrada para drogas mais pesadas. 
Um grande debate nacional criou uma percepção de 
risco bastante alto na população em relação a essa 
substância, tendo como consequência um baixo uso 
quando comparado com os outros países europeus.

Embora a política pública da Suécia seja a de 
Tolerância Zero, os usuários de drogas não são pe-
nalizados. Eles são encaminhados para tratamento e 
para a justiça terapêutica, formada por um juiz e por 
três pessoas da sociedade.

Ao receber cuidado e tratamento, o usuário está 
apto a se tornar livre das drogas e ficar reabilitado e 
reintegrado à sociedade. Por exemplo, se um indivíduo 
usa drogas em público, será encaminhado por uma 
assistente social para tratamento, se necessário, de 
forma compulsória.

O país investe muito no tratamento para depen-
dentes. Para se ter uma ideia, o tratamento de um 
dependente químico na Suécia custa, em média, 100 
mil euros por ano. Na Suécia, em média, as pessoas 
começam a usar drogas ilícitas com 17 anos.

Também não há limite de tempo para o depen-
dente químico se tratar numa comunidade terapêutica, 
por exemplo. Na Suécia, a decisão por essa política 
de Tolerância Zero foi da própria sociedade, que não 
queria mais conviver com as drogas. Hoje, esse mo-
delo é, sem dúvida, um exemplo de sucesso. A Suécia 
é o país da Europa com menor consumo de álcool.

Outra característica do sistema sueco é a adoção 
da estratégia de redução de danos, sobretudo com os 
viciados em heroína, que são tratados com metadona. 
Na Suécia, as drogas mais consumidas são: cocaína, 
anfetaminas, heroína e maconha. A heroína vem do 
Afeganistão e do Paquistão. Já a maconha chega do 
Marrocos e da América Latina.

Na Suécia, as informações que colhemos vieram 
de reuniões que mantivemos com o Deputado Metin 
Ataseven, do Partido Moderado; com Maria Renström, 
diretora da Divisão de Família e Serviços Sociais; e 

Ralf Löfstedt, especialista em Políticas de Combate 
às Drogas, do Ministério da Saúde e Assuntos Sociais.

Inglaterra
As políticas públicas sobre drogas na Inglater-

ra começaram a mudar de 10 anos para cá, quando 
houve aumento no aporte de recursos para essa área.

Também na Inglaterra o foco principal está nas 
estratégias de prevenção. O tema das drogas é abor-
dado nas escolas desde os primeiros anos do ciclo 
educacional. E o assunto continua a ser abordado até 
a faixa etária dos 25 anos. Os esforços são no senti-
do de evitar que as pessoas tenham qualquer contato 
com as drogas. Daí a ênfase na prevenção.

Ali, uma das grandes preocupações atuais é com 
relação às drogas sintéticas, uma preocupação, aliás, 
que também está presente nos outros países euro-
peus. Para se ter uma ideia, estima-se que circulem 
na Europa 25 tipos de drogas sintéticas.

Na Inglaterra, um dos debates mais frequentes 
na atualidade diz respeito ao modelo de combate às 
drogas. Hoje, no país, há questionamentos em relação 
às políticas públicas adotadas nessa área e faz-se uma 
autocrítica sobre sua eficácia.

Vários setores acham que as ações de combate às 
drogas na Inglaterra não têm surtido o efeito desejado 
e caminha-se atualmente para um modelo de descrimi-
nalização, como já existe em outros países europeus.

Na Inglaterra o assunto não tem sido muito de-
batido no Parlamento. De acordo com o Deputado 
Jullian Hupert, Vice-Presidente do Grupo Parlamen-
tar Interpartidário sobre Reforma de Políticas sobre 
Drogas, pouquíssimos são os parlamentares que se 
dedicam a esse tema, que parece não ser prioritário 
na agenda pública.

As estratégias de tratamento e recuperação são 
bastante enfocadas na Inglaterra, assim como as ações 
de repressão. O governo inglês faz um constante ma-
peamento do crime organizado na área das drogas. 
Há ações de confisco dos bens dos traficantes e um 
controle rígido das fronteiras e das gangues envolvidas 
com drogas. Cerca de 50% dos delitos cometidos no 
País são praticados por usuários de drogas.

Também na Inglaterra há forte ênfase nas inicia-
tivas de redução de danos, sobretudo no que se refere 
ao tratamento dos usuários de drogas pesadas, como a 
heroína. Para eles, são oferecidas doses de metadona.

Embora seja alvo de críticas, o sistema britânico 
tem uma rede de tratamento e recuperação de usuários 
muito bem montada. E, nos últimos anos, aumentou 
o volume de recursos investidos no enfrentamento às 
drogas. O orçamento público para essa área é de cer-
ca de 600 milhões de libras por ano.
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Pesquisas realizadas recentemente com a po-
pulação indicaram que as pessoas não estão interes-
sadas na penalização dos usuários de drogas. Por 
isso, existe hoje a tendência de o país descriminalizar 
esse consumo.

Na Inglaterra, as informações que colhemos fo-
ram fruto de encontros que tivemos com a Presidente 
do Grupo Parlamentar Interpartidário sobre Reforma 
de Políticas sobre Drogas, Baronesa Meacher; com o 
diretor do Departamento de Programas para Drogas, 
do Ministério da Saúde, Dr. John Mccrackin; com o dire-
tor do Departamento de Drogas e Álcool, do Ministério 
do Interior, Gus Jaspert; e com o Vice-Presidente do 
Grupo Parlamentar Interpartidário sobre Reforma de 
Políticas sobre Drogas, Dr. Julian Huppert.

Todas as reuniões e encontros que mantivemos 
nesses dias em que percorremos diversos países euro-
peus foram, sem dúvida nenhuma, de grande valia para 
o nosso trabalho aqui nesta Câmara dos Deputados.

Os modelos que conhecemos certamente podem 
servir de exemplo para o Brasil. É evidente que temos 
uma realidade muito diversa da realidade desses outros 
países. Mas eu tenho certeza de que podemos apro-
veitar algumas ideias de iniciativas que estão dando 
certo na Europa para aprimorar o nosso sistema de 
prevenção e combate às drogas.

Enfim, temos muito que aprender com as experi-
ências de Portugal, Holanda, Inglaterra e Suécia, com 
seus acertos e também com seus erros.

Holanda
A Holanda é conhecida por ter uma das mais 

liberais políticas sobre drogas na Europa, o que fez 
de seus coffee shops uma atração turística muito po-
pular, particularmente em Amsterdã. Mas o Governo 
já anunciou planos para reduzir o turismo das drogas 
como parte de um programa nacional para promover 
saúde e combater o crime.

Assim, os célebres cafés holandeses que co-
mercializam maconha estão enfrentando novas restri-
ções. O Governo decidiu reclassificar a maconha mais 
potente e incluí-la na mesma categoria destinada às 
drogas pesadas. Dessa forma, os cafés terão de dei-
xar de vender as diferentes variantes da maconha de 
alta potência.

Segundo os políticos holandeses, a maconha 
extraforte, conhecida como skunk, é hoje em dia mais 
perigosa do que antes. O veto à venda de skunk deve 
entrar em vigor no ano que vem, quando a polícia 
passará a realizar inspeções aleatórias em cafés ho-
landeses. A partir de 2012, o Governo holandês pre-
tende também impor restrições à entrada de turistas 
nos cafés que vendem maconha.

As políticas públicas de combate às drogas na 
Holanda têm um forte foco na questão da prevenção 
e da redução de danos. O principal argumento dos ho-
landeses é o de que é preciso fazer uma abordagem 
mais humana nos tratamentos. Ou seja, eles defendem 
que é necessário resgatar a dignidade dos usuários.

Segundo vários estudos já realizados no País, 
essa abordagem é de fundamental importância. Por 
isso, como estratégia do modelo de redução de danos, 
existem os chamados user rooms, quartos fechados 
onde os usuários de drogas podem consumir heroína 
e ver televisão. Para tanto, recebem seringas limpas 
e descartáveis.

Dentro da política de redução de danos, assim 
como em outros países europeus, na Holanda, os de-
pendentes em heroína são tratados com doses de me-
tadona. A metadona não é um medicamento para tratar 
a dependência química. É, na verdade, uma substância 
que provoca os mesmos efeitos da heroína, sem no 
entanto causar os danos colaterais da droga. Como 
ela é dada por via oral, não oferece risco de infecção. 
Essa estratégia não visa estimular o consumo de dro-
gas, mas diminuir danos, como doenças sexualmente 
transmissíveis, e o sofrimento do paciente.

Um dos pilares da política holandesa de combate 
às drogas é o investimento na prevenção, com ações 
voltadas principalmente para os adolescentes. Cam-
panhas preventivas são desenvolvidas nas escolas, 
sobretudo a partir do final do ensino fundamental e no 
início do ensino médio.

Os professores passam por uma capacitação 
para abordar esse tema em sala de aula. Na Internet 
há diversos programas sobre drogas voltados para a 
população jovem, uma ferramenta usada pelos ho-
landeses também para fazer um monitoramento do 
comportamento desse segmento populacional em 
relação ao tema.

Ainda dentro das estratégias de prevenção, exis-
tem ações voltadas para as famílias e as comunidades. 
Além disso, os funcionários dos clubes noturnos rece-
bem treinamento para lidar com a questão, já que em 
toda a Europa existe uma grande disseminação das dro-
gas sintéticas, consumidas principalmente nas boates. 

Quem coordena todas as ações de enfrentamen-
to às drogas é o Ministério da Saúde. Isso é uma cla-
ra demonstração de que o tema é tratado como uma 
questão de saúde pública, e não como uma questão 
de polícia.

O Ministério da Justiça apenas segue as diretri-
zes traçadas pela área da Saúde.

Assim como em outros países europeus, a po-
lítica da Holanda não penaliza os usuários, mas, ao 
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contrário do que se imagina, todas as drogas são proi-
bidas no país.

Há também um forte esquema de combate ao 
crime organizado. Mas existe um problema nesse con-
trole: a Holanda é um país de fronteiras abertas, pois 
o comércio é muito importante para a economia local. 
Dessa forma, acaba virando um lugar de atravessado-
res de drogas, ou seja, abre o flanco para o tráfico de 
entorpecentes. Cerca de 85% da cocaína que chega 
à Holanda, vinda do Peru, da Colômbia e da Bolívia, 
com passagem pelo Brasil, tem como destino outros 
países da Europa.

Na Holanda, 30% dos prisioneiros são dependen-
tes químicos e 94% dos usuários de drogas pesadas 
são reincidentes. Há uma grande preocupação, por-
tanto, com os usuários de drogas leves para que não 
se tornem consumidores das drogas mais pesadas.

Nos coffee shops holandeses existe um limite 
para o consumo de maconha: cinco gramas por dia 
por pessoa. E, claro, os menores de 18 anos não po-
dem consumir. Outro dado importante: os cafés pagam 
impostos sobre as vendas de maconha.

No que diz respeito ao tratamento, na Holanda, 
toda a população conta com seguro saúde, que é res-
ponsável por custear essa recuperação. Além disso, no 
nível municipal, existe o Serviço de Saúde, que atende 
os dependentes químicos, fazendo exames clínicos e 
todo o acompanhamento necessário.

Importante ressaltar que o tratamento e a pre-
venção são competências do município, mas recebem 
financiamento do Ministério da Saúde. Entre as estra-
tégias adotadas está a de estabelecer vínculos fortes 
com os pacientes para que eles não abandonem o 
processo de recuperação.

As estratégias para tratar os dependentes quími-
cos levam também em conta as questões psiquiátricas. 
Isso porque pesquisas indicam que 50% dos usuários 
de drogas têm problemas psiquiátricos.

Na área da prevenção, o foco é voltado para três 
grupos. O primeiro é universal, ou seja, toda a popu-
lação. O segundo é seletivo, direcionado para os gru-
pos de riscos. E o terceiro é voltado para os usuários 
de drogas.

Na Holanda, atualmente uma das grandes pre-
ocupações é com o surgimento, a todo instante, de 
novas e mais potentes drogas, como a GHB, substân-
cia feita à base de soda cáustica, comercializada em 
forma de ampola.

Portugal
Portugal é um dos poucos países do mundo em 

que o uso e o porte de drogas é legal. Quando a lei 
que descriminalizou as drogas foi aprovada no País, em 

2001, muitos disseram que Portugal se transformaria 
em um centro para viciados da Europa.

No entanto, estatísticas do Governo português 
indicam que o consumo de drogas, em vez de au-
mentar, caiu 10% desde então. Ainda assim, a heroína 
continua a ser um problema grave em Portugal, onde 
o consumo da droga está entre os maiores da Europa.

Hoje, em vez de prender os usuários de drogas, 
o governo encaminha-os para comissões que tentam 
convencer o indivíduo a abandonar o uso ou, no caso 
de viciados, a iniciar um tratamento. São as chama-
das Comissões de Dissuasão, consideradas um dos 
grandes trunfos da política portuguesa de enfrenta-
mento às drogas.

Quando alguém é pego consumindo drogas, é 
imediatamente encaminhado para essas comissões. 
Ali, é convencido a aderir a um tratamento para de-
pendência química. E, se for para o tratamento, seu 
processo dentro da comissão é suspenso.

As comissões são responsáveis por fazer uma 
avaliação completa do quadro do paciente. Segundo da-
dos do governo português, cerca de 30% dos usuários 
querem, espontaneamente, submeter-se ao tratamento.

O que não mudou em Portugal foram as leis 
para tráfico, que continua a ser um delito grave. Mas 
quem é apanhado fumando um cigarro de maconha, 
por exemplo, é encaminhado para tratamento médico 
e pode, no máximo, ter de pagar uma multa. Com a 
nova lei, Portugal passou a enxergar cada vez mais 
o uso de drogas como um caso de saúde pública, e 
não de polícia.

O Governo português manifesta orgulho por sua 
política para as drogas. O caso português tem sido 
apontado por muitos especialistas como um exemplo 
a ser seguido por outros países, tendo em conta o 
fracasso retumbante da política proibicionista radical 
de guerra às drogas desencadeada pelos EUA e ado-
tada pela ONU.

De fato, a descriminalização das drogas em Por-
tugal não levou a nenhum aumento exponencial do 
tráfico ou do consumo, como foi alardeado. Pelo con-
trário, atualmente Portugal é dos países da União Eu-
ropeia com menores taxas de consumo de drogas. A 
avaliação dos especialistas é a de que as comissões 
de dissuasão da toxicodependência têm cumprido um 
papel importante nos casos de consumo abusivos.

Até o ano 2000, Portugal era tomado pela pior 
epidemia de drogas de sua história – e uma das mais 
graves da Europa. Na década de 1990, o País che-
gou a ter 150 mil viciados em heroína (quase 1,5% 
da população).

Assim, em 2001, o Governo português tomou 
uma decisão arriscada: descriminalizou a posse in-
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dividual de todas as drogas, da maconha à heroína. 
O que era, então, a segunda maior preocupação das 
autoridades públicas e da população passou a figu-
rar, atualmente, entre a 12ª e a 14ª preocupação dos 
portugueses, um claro sinal de que o modelo adotado 
tem rendido bons frutos.

Em Portugal, o IDT. Instituto de Drogas e Toxi-
codependência, responsável por coordenar as ações 
nessa área, tem força política. Faz, efetivamente, as 
coisas acontecerem. O IDT tem como missão promover 
a redução do consumo de drogas lícitas e ilícitas bem 
como a diminuição das toxicodependências.

Entre os princípios que norteiam a política por-
tuguesa de combate às drogas estão o pragmatismo, 
o humanismo, a centralidade no cidadão, a territoriali-
dade, as abordagens integradas e a melhora da qua-
lidade e certificação.

O modelo português está organizado numa rede 
interligada de ações, que contemplam as áreas de 
prevenção, tratamento, dissuasão, redução de danos 
e reinserção.

O fato é que, ao longo dos últimos 10 anos, o 
consumo da maioria das drogas diminuiu em Portugal, 
com o uso de heroína numa tendência de estabilidade.

De 1999 a 2008, o número de viciados que pas-
saram por tratamento saltou de 6 mil para 24 mil. Para 
atender os novos usuários que procuraram a reabili-
tação, o uso de metadona, uma substância química 
usada no tratamento de toxicodependentes de heroína, 
quase triplicou entre 2001 e 2006. “Quando era tratado 
como criminoso, o usuário ficava no submundo”, diz 
Manuel Cardoso, diretor do IDT. “É esse o usuário que 
agora busca tratamento.”

Outro avanço foi a redução do número de infecta-
dos pelo vírus HIV e de mortes provocadas pelo con-
sumo de drogas. Isso porque, quando se drogar era 
um crime em Portugal, muitos usuários tinham medo 
de procurar ajuda. Hoje eles aproximam-se das equi-
pes sociais que prestam assistência aos dependentes 
químicos, pois sabem que a polícia não vai se meter 
nesse assunto.

Tudo isso faz com que o modelo português seja 
defendido por especialistas de várias partes do mun-
do, sendo considerado também um sistema que pode 
ser, em parte, adotado no Brasil.

O SR. FERNANDO COELHO FILHO (Bloco/PSB-
-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, indiscutivelmente o segmen-
to automotivo ocupa posição de muita importância no 
País, não apenas para o setor industrial, mas igual-
mente na economia nacional como um todo, situação 
que se comprova pela relação direta na definição en-
tre os respectivos níveis de produção. Agora mesmo, 

indicadores da indústria mostram que o resultado re-
ferente a setembro, negativo em 2% na comparação 
com o mês anterior, foi influenciado fortemente pela 
queda momentânea em nossa produção de veículos.

Essa estreita relação, Sr. Presidente, tem sido mo-
tivo inclusive para a adoção de medidas, pelo Governo 
Federal e também por administrações estaduais, no 
sentido de possibilitar ao setor condições de continuar 
produzindo satisfatoriamente nos períodos de situação 
econômica adversa, como a que atravessa o mundo 
desenvolvido no presente momento, com reflexos nos 
países emergentes, entre eles, naturalmente, o Brasil. 

A quantidade de empregos proporcionados pela 
indústria automotiva – com suas características de 
ampla cadeia produtiva, que abrange diversas áreas 
periféricas – e o seu grande potencial de gerar tribu-
tos são fatores determinantes do interesse do setor 
público em preservar tais atividades, mediante ações 
e políticas estratégicas de incentivo governamentais 
de natureza fiscal.

Mas, Sr. Presidente, o País convive com o sério 
problema de desequilíbrio na distribuição espacial das 
empresas fabricantes de veículos instaladas no País, o 
qual precisa ser devidamente corrigido, por representar 
grave processo de concentração industrial e econômi-
ca, com benefícios às Regiões Sul e Sudeste, onde 
estão sediadas 43 das montadoras em funcionamento 
no Brasil, enquanto o Centro-Oeste possui três monta-
doras, o Nordeste duas, e a Região Norte apenas uma. 
Se considerarmos as novas unidades já anunciadas, 
duas em Pernambuco e mais sete em Estados do Sul 
e do Sudeste, estas duas Regiões manterão o elevado 
grau de concentração, detendo 86,2%, enquanto o Nor-
deste terá 5,2%, o Centro-Oeste 6,9% e o Norte 1,7%.

Há uma grande expectativa, diante do anúncio 
de que o Governo Federal prepara novo regime auto-
motivo, a ser divulgado nos próximos meses, mas já 
sinalizando o aumento do IPI para carros importados, 
que deverá estabelecer condições especiais para in-
vestimentos nas Regiões que hoje registram baixa 
presença daquelas empresas, sobretudo para a ins-
talação de novas unidades.

Quase todas as fabricantes do mundo, tanto as 
mais tradicionais, que aqui estão instaladas há bas-
tante tempo, quanto as empresas emergentes do se-
tor, manifestam claro interesse em iniciar atividades 
industriais ou ampliar seus negócios no Brasil, e as 
decisões sobre os locais dos investimentos aguardam 
as referidas medidas governamentais de incentivos.

Somente a Volkswagen tem previsão de investir 
no Brasil mais US$2 bilhões, em projeto que deverá 
ter seu local definido brevemente por seu Conselho de 
Administração, na Alemanha, com boas possibilidades 
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de a escolha ser no Estado de Pernambuco, depen-
dendo das diretrizes emanadas de Brasília.

Ou seja, o Brasil prepara-se definitivamente para 
ingressar no grupo dos principais produtores de veí-
culos do mundo, com um grande salto no número de 
unidades por ano.

Há poucos dias, os Governadores Eduardo Cam-
pos, de Pernambuco, e Jaques Wagner, da Bahia, 
estiveram reunidos com a Presidenta Dilma Rousseff 
para solicitar que o Governo tenha atenção especial 
para com o Nordeste, na definição das novas regras 
de incentivo ao setor automotivo, a fim de atender a 
uma grande aspiração da Região, a de contar com 
maior número de montadoras e, consequentemente, 
com mais empregos nessa área tão fundamental para 
o desenvolvimento regional.

Entre as diversas justificativas do pleito apre-
sentado pelos dois Governadores, algumas possuem 
caráter nacional, por atender aos princípios da descon-
centração industrial e de isonomia de competitividade, 
condições absolutamente essenciais ao próprio equi-
líbrio econômico da Federação brasileira, mediante o 
combate às desigualdades regionais.

Sr. Presidente, o Nordeste só conseguirá compe-
tir adequadamente no setor automotivo se contar com 
incentivos tributários especiais, razão pela qual formulo 
apelo no sentido de que a área econômica do Governo 
da Presidenta Dilma faça incluir, na definição do novo 
regime automotivo proposto visando aumentar o grau 
de nacionalização da produção brasileira, tais condi-
ções favoráveis para a maior participação da Região, 
no esforço em torno de um novo ciclo de expansão 
do setor automotivo nacional e do ingresso no seleto 
grupo dos maiores produtores de veículos do mundo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS MAGNO (PP-RO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é com muita honra que venho a esta tribuna para 
homenagear uma das profissões mais importantes do 
nosso País: a profissão de técnico agrícola, cujo cen-
tenário foi comemorado no último dia 5 de novembro.

Sinto-me ainda mais honrado por ser dessa área, 
por ser um dos mais de 300 mil técnicos agrícolas dis-
tribuídos em todas as cidades do nosso País.

Em 1911 teve início essa importante categoria, 
quando, em Porto Alegre, foi fundada a Escola Agrí-
cola de Viamão, criando-se o primeiro curso, à época 
denominado Curso de Capatazes Rurais.

Com o passar do tempo, a nomenclatura da pro-
fissão foi mudando. O profissional da área passou a 
ser chamado de técnico rural, depois de agrotécnico, 
e atualmente de técnico agrícola.

É destacável o papel desempenhado pelos téc-
nicos agrícolas, que contribuem sobremaneira para o 
desenvolvimento do nosso País. O trabalho desenvol-
vido no setor agropecuário contribui efetivamente para 
que o Brasil se destaque na produção agropecuária, 
abastecendo todo o mercando interno e abrindo fron-
teiras, com a exportação de produtos de qualidade e 
destaque perante os outros mercados.

Todo esse trabalho desenvolvido não foi fácil. 
Foram 100 anos enfrentando a diversidade, as difi-
culdades existentes nas Regiões no Brasil, as espe-
cificidades locais, as distâncias longínquas, mas com 
persistência e superação os técnicos agrícolas fizeram 
com que a profissão fosse reconhecida, respeitada, ti-
vesse unidade e especialmente o empreendedorismo 
alcançado atualmente.

Em uma área estratégica, com um campo de atu-
ação amplo no agronegócio, o técnico agrícola, dentre 
suas diversas atribuições, tem-se destacado no asso-
ciativismo, nos estudos e pesquisas, nas análises, nos 
experimentos e na assistência técnica.

Registro, nobres pares, que para chegarmos à 
marca de 100 anos dessa categoria profissional mui-
tas dificuldades foram superadas, muitos obstáculos 
foram ultrapassados, e tenho a certeza de que muitos 
outros problemas virão, e mais certeza tenho de que 
serão todos combatidos, e com êxito, e teremos ainda 
mais reconhecimento e valorização da profissão pelo 
nosso País.

Quero, Sr. Presidente, parabenizar também a 
FENATA, a Federação Nacional dos Técnicos Agríco-
las, entidade de que faço parte, e o nosso Presidente, 
o técnico agrícola Mario Limberger, que desempenha 
um papel de suma importância, favorecendo a unida-
de da categoria em lutas incansáveis, num exemplo 
de entidade responsável e digna.

Como órgão máximo na representação da clas-
se no País, a Federação Nacional possui a ela filiados 
diversas associações e sindicatos, que, juntos, vêm 
buscando a regulamentação da profissão, a luta pelo 
piso salarial, as criações dos Conselhos Regionais e 
do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas –, que, 
ressalto, foi aprovado por este Congresso Nacional, 
mas vetado pela Presidência da República –, dentre 
outras ações em prol da valorização dos profissionais.

A qualidade com que os Técnicos Agrícolas de-
sempenham suas funções valoriza o ensino técnico, 
demonstrando que a qualificação técnica profissional 
em nível médio é de suma importância para o desen-
volvimento do País.

Presto esta homenagem a todos os técnicos 
agrícolas, que neste ano têm o prazer de comemorar 
o centenário da profissão.
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A todos aqueles que, direta ou indiretamente, 
contribuíram para essa marca histórica, a todos os 
dirigentes, representantes sindicais, associações, e 
à Federação Nacional, meu muito obrigado. São 100 
anos de muito trabalho que hoje temos a certeza de 
que não foi em vão.

Parabenizo todos os técnicos agrícolas, prestan-
do-lhes meu reconhecimento da grande relevância dos 
serviços prestados à agricultura brasileira pelos que, 
com grade dedicação, fizeram e fazem dessa profissão 
um alicerce do desenvolvimento do Brasil.

O SR. SANDRO MABEL (PMDB-GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, boa tarde.

Participei, na manhã desta terça-feira, da cerimô-
nia de lançamento do Programa Melhor em Casa, que 
ampliará o atendimento domiciliar no Sistema Único 
de Saúde – SUS, mais uma brilhante ação do Ministro 
da Saúde Alexandre Padilha e do Governo da nossa 
querida Presidenta Dilma Rousseff.

Pessoas com necessidade de reabilitação mo-
tora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento 
ou em situação pós-cirúrgica, por exemplo, terão 
assistência multiprofissional gratuita em seus lares, 
com cuidados mais próximos da família. Até 2014 o 
programa contará com mil equipes de atenção domi-
ciliar atuando em todo o País. O investimento previsto 
soma R$1 bilhão.

Na cerimônia a Presidenta também anunciou 
medidas para melhorar a gestão e o atendimento 
em 11 grandes hospitais do SUS. O Programa SOS 
Emergências, que terá seu funcionamento articulado 
aos demais serviços de urgência e emergência que 
compõem a Rede Saúde Toda Hora, coordenada 
pelo Ministério da Saúde e executada pelos gesto-
res estaduais e municipais em todo o País, adotará 
procedimentos como o acolhimento e a classificação 
de risco dos pacientes.

Logo ao entrar no hospital, o paciente será aco-
lhido por uma equipe que definirá o seu nível de gra-
vidade e o encaminhará ao atendimento específico de 
que necessita.

Sr. Presidente, serão organizados a gestão de 
leitos, o fluxo de internação e a implantação de proto-
colos clínico-assistenciais e administrativos. Serão to-
madas ainda medidas para proporcionar a adequação 
da estrutura e do ambiente hospitalar às necessidades 
de cada paciente.

Solicito, Sr. Presidente, que estas palavras sejam 
transcritas aos Anais desta Casa de Leis e divulgadas 
em A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá 8

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 14

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 8
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RONDONIA

Carlos Magno PP 
Lindomar Garçon PV PvPps
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondonia 8

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 8

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 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão 16

CEARÁ

André Figueiredo PDT 

Aníbal Gomes PMDB 
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
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará 22

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 8

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
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Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 11

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 7

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PSD 
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PSD 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 36

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
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Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
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 47

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
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 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro 45

SÃO PAULO

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
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
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Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
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 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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 64

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Roberto Dorner PSD 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 8

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandes Júnior PP 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 12

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 
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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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
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 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PT 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Romanna Remor PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 15

RIO GRANDE DO SUL

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
Marco Maia PT 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 27

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A lista 
de presença registra o comparecimento de 471 Senho-
ras Deputadas e Senhores Deputados.

PRESENÇA NO PAINEL: 278 SENHO-
RAS E SENHORES DEPUTADOS.

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Raul Lima PSD 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 6

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá 3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
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Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 9

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 4

RONDONIA

Lindomar Garçon PV PvPps
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Natan Donadon PMDB 
Padre Ton PT 
Total de Rondonia 5

ACRE

Gladson Cameli PP 
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 5

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
Júnior Coimbra PMDB 
Lázaro Botelho PP 
Total de Tocantins 3

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão 10

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 

João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará 16

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 7

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB 
Paulo Wagner PV PvPps
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 3

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 6

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Raul Henry PMDB 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 11

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 3
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SERGIPE

Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 4

BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Antonio Imbassahy PSDB 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PSD 
Emiliano José PT 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Paulo Magalhães PSD 
Rui Costa PT 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 22

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Diego Andrade PSD 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 

Mauro Lopes PMDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 27

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo 7

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB 
Benedita da Silva PT 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Simão Sessim PP 
Vitor Paulo PRB 
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro 30

SÃO PAULO

Antonio Bulhões PRB 
Bruna Furlan PSDB 
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Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Gabriel Chalita PMDB 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Mara Gabrilli PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Maluf PP 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto de Lucena PV PvPps
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 34

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Roberto Dorner PSD 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de Mato Grosso 5

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 6

GOIÁS

Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 

Marina Santanna PT 
Pedro Chaves PMDB 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás 5

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Marçal Filho PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul 2

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
Assis do Couto PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Takayama PSC 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 17

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Esperidião Amin PP 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Romanna Remor PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Total de Santa Catarina 11

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60513 

Luis Carlos Heinze PP 
Marcon PT 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul 17

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-
-se à Ordem do Dia.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Passa-
-se à apreciação da matéria sobre a Mesa e da cons-
tante da Ordem do Dia.

Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 61, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 61-C, de 
2011, que altera o art. 76 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania pela admissibilidade 
desta e da de nº 75, de 2011, apensada (Re-
lator: Deputado Maurício Quintella Lessa); e 
da Comissão Especial pela admissibilidade 
das Emendas de nºs 1 a 5 e, no mérito, pela 
aprovação desta e pela rejeição da de nº 
75, de 2011, apensada, e das Emendas de 
nºs 1 a 5 (Relator: Deputado Odair Cunha).

Tendo apensada a PEC nº 75, de 2011.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sobre 
a Mesa requerimentos nos termos regimentais. 

Há três requerimentos no mesmo teor: retirada 
de pauta da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, 
de 2011, que altera o art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE 
A SENHORA PRESIDENTE.

“Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais, a retirada de pauta da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 61, de 2011 que 
‘Altera o art. 76 do Ato das Disposições cons-
titucionais Transitórias’” 

Sala das Sessões, 8 de novembro de 
2011. – Duarte Nogueira, Líder do PSDB.

“Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos 
termos do art, 117, VI, do Regimento Interno, 
a retirada de pauta da PEC 61/2011 constante 
do item 1 da presente Ordem do Dia.”

Sala das Sessões, 8 de novembro de 
2011.” – Ronaldo Caiado, Vice-Líder do De-
mocratas.

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do Art. 117, VI 

do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a retirada da Ordem do Dia da PEC nº 
61, de 2011, que altera o art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.”

Sala das Sessões, 8 de novembro de 
2011. – Pepe Vargas, Vice-Líder do PT

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Há 
inscrições para encaminhar a favor e contra. O primeiro 
inscrito é o Deputado Pepe Vargas.

Tem a palavra o Deputado Pepe Vargas, para 
falar contra o requerimento. (Pausa.)

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sra. Presidenta, permita-me ape-
nas fazer um registro: ao que me consta, ainda continua 
quebrado o mamógrafo do Departamento Médico desta 
Câmara. Nós encerramos o Outubro Rosa, um mês de 
reflexão para que as mulheres possam prevenir-se de 
um câncer dos que mais matam, o câncer de mama, 
e nós temos aqui na Casa um mamógrafo quebrado.

Apelo para V.Exa., que é defensora dos direitos 
da saúde da mulher, no sentido de que nós possamos 
consertar o mamógrafo, para que esta Casa faça bonito.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
certeza. Trata-se de uma situação lamentável e ver-
gonhosa já registrada pelo Deputado Fernando Ferro. 
Eu já encaminhei expediente pedindo providências 
imediatas.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
a palavra o Deputado Pepe Vargas, para falar contra 
o requerimento.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Como há vários requerimentos, prezada 
Presidente, e eu estava ao telefone quando V.Exa. me 
chamou, de qual requerimento se trata exatamente?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Do 
requerimento do Líder do PSDB, que requer a retirada 
de pauta da PEC nº 61, de 2011.

O SR. PEPE VARGAS – Obrigado, Sra. Presi-
dente.

Quero apenas encaminhar o voto contra a reti-
rada de pauta. Trata-se de matéria relevante que está 
na Casa há bastante tempo, e nós queremos votá-la, 
Sra. Presidente.

Então, encaminhamos o voto contrário.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vai 
falar a favor do requerimento o Deputado Duarte No-
gueira. (Pausa.)

Chamo o Deputado Cesar Colnago. (Pausa.)
Chamo o Deputado Vanderlei Macris.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, Srs. Deputados, 
por que é que estamos apresentando um requerimen-
to, pela bancada do PSDB, para retirar de pauta a 
discussão, o debate sobre essa emenda constitucio-
nal que estabelece a desvinculação das receitas da 
União? Estamos pedindo a retirada, Sra. Presidente, 
Srs. Deputados, porque entendemos que, por mais 
propagandeada que seja essa crise, a desvinculação 
das receitas da União não é o foco para se resolver o 
problema orçamentário do País.

Na verdade, o que está neste momento em jogo, 
Sra. Presidente, é efetivamente a falta de condições 
do Governo Federal para construir uma relação com 
a sociedade brasileira, do ponto de vista orçamentá-
rio, que seja de maior responsabilidade. Isso não tem 
acontecido. O que está acontecendo neste momento, 
Sra. Presidente, Srs. Deputados, é que a Presidente 
Dilma acaba de voltar da Europa, de uma reunião com 
presidentes de todo o mundo, do G-20 especialmente, 
e ali ela apercebeu-se de tudo aquilo que deixou de ser 
feito no Brasil ao longo dos últimos anos, apercebeu-
-se de que o Brasil, que se diz preparado pela voz do 
Governo, não está preparado, não, para poder enfren-
tar uma crise internacional.

Nós estamos vivendo o momento da marolinha, 
novamente? Nós estamos vivendo o momento da 
tranquilidade nos gastos públicos, novamente? Sim, 
é isso que nós estamos vivendo. Não houve nenhuma 
responsabilidade do Governo, principalmente respon-
sabilidade fiscal, por conta do aumento que tivemos 
na arrecadação nos últimos anos. Vejam bem, Sra. 
Presidente, Srs. Deputados, mesmo sem as reformas 
necessárias, que deveriam ter sido feitas em nosso 
País, a título de exemplo, citamos a arrecadação de 
2010: R$45,9 bilhões de Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido, que foi criada com as mesmas normas 
da apuração e do pagamento do Imposto de Renda 
de Pessoa Jurídica; o aumento na arrecadação do 
COFINS, que teve um crescimento de R$21,8 bilhões 
em 2010, em relação a 2009, e foram R$140 bilhões 
em 2010, contra R$117 bilhões em 2009.

Portanto, Sra. Presidente, esse processo per-
manente de aumento de arrecadação que temos no 
Brasil não foi aproveitado pelo Governo brasileiro de 
maneira responsável, com uma equação fiscal capaz 
de garantir ao Brasil tranquilidade para poder enfren-
tar os momentos de crise. Mas não é esse o problema 

da DRU. O que quer o Governo é liberar por 4 anos 
20% dos recursos que serão arrecadados, de maneira 
a gastar esses recursos sem a possibilidade real de 
fiscalização e de presença do Parlamento brasileiro 
na definição e na apreciação de todos os pedidos de 
aumento de recurso por crédito suplementar que pos-
sam ser remetidos da parte do Governo.

Portanto, Sra. Presidente, o Governo mandou 
atrasada essa DRU, mandou em agosto, mas não é 
isso que vai resolver. A nossa assessoria técnica da 
Liderança do PSDB definitivamente já concluiu que a 
não aprovação da DRU não vai criar nenhum transtorno 
mais grave ao País. O que precisa o Governo brasileiro 
é ter responsabilidade fiscal, é poder apertar o cinto 
onde precisa, e não simplesmente se aproveitar dessa 
farra de crescimento da arrecadação que tivemos para 
poder aumentar os gastos de maneira permanente, 
como fez até agora. Isso é que é inadmissível!

Nós precisamos, Sra. Presidente, Srs. Deputados, 
de que o Governo tome responsabilidade em relação ao 
Orçamento brasileiro, porque a sua arrecadação cres-
cente efetivamente permitiu que essa farra de gastos 
públicos pudesse continuar da forma como veio. Então, 
agora vem o desespero. Agora, com a possibilidade 
de crescimento pequeno do Brasil, 2%, 3%, como é 
que vão ficar os gastos públicos, cada vez maiores ao 
longo destes últimos anos?

É isto que nós precisamos combater: a falta de 
responsabilidade fiscal que tem esse Governo para 
gerenciar o Orçamento de maneira adequada, tendo 
deixado de aproveitar os momentos de aumento de 
arrecadação que tivemos nos últimos anos para equa-
cionar definitivamente o nosso Orçamento.

Não é a DRU que vai resolver, Sra. Presidente. 
Portanto, nós esperamos que o Governo, a bancada 
do PSDB, que é contra essa medida de se estender 
por 4 anos a DRU...

(O microfone é desligado.)
O SR. VANDERLEI MACRIS – Vou concluir, Sra. 

Presidente. Que realmente, a partir de agora, pensem 
nisso também os partidos da base desse Governo que, 
até o presente momento, não aproveitou esse período 
de euforia que tivemos na arrecadação para resolver 
o problema orçamentário.

É essa a posição do PSDB, Sra. Presidente. 
Obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pas-
semos então à orientação das bancadas.

Como vota o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT orienta o voto “não” à retira-
da de pauta desse projeto, Sra. Presidente, e convida 
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toda a bancada para estar atenta, para garantirmos a 
votação da DRU ainda hoje.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 
PMDB?

O SR. LELO COIMBRA (PMDB-ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, a orientação do 
Líder do PMDB é o voto contra a retirada de pauta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 
Bloco/PSB?

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTB-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O voto é “não”, Sra. 
Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 
PSDB?

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – A orientação, Sra. 
Presidente, é de manutenção dessa nossa proposta. 
Mais uma vez, o PSDB afirma que esse dispositivo 
não é mais necessário. O que o Governo tem de fazer 
é frear a gastança, uma gastança que assusta o con-
tribuinte brasileiro. Hoje nós temos, Sra. Presidente, 
39 órgãos em nível de Ministério. É um desperdício 
de dinheiro público!

E nós entendemos que esse dispositivo pode 
abrir novos canais para que o contribuinte brasileiro 
continue, com o seu suor, pagando pela ineficiência 
da máquina governamental, de maneira que nós que-
remos a aprovação dessa proposta, retirando defini-
tivamente a DRU.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 
PSD?

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSD vota 
“não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 
Bloco/PR?

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR 
também vota “não”, Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o PP?
O SR. LÁZARO BOTELHO (PP-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 

DEM?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Democratas, “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 

PDT?
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PDT, Sra. Presidente, vota 
“não” ao requerimento. O PDT entende que é impor-
tante votarmos a DRU ainda hoje.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 
Bloco PV/PPS?

A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco PV/PPS 
libera a bancada, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 
PSC? (Pausa.)

E o PRB?
O SR. HELENO SILVA (PRB-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Queremos votar a matéria, 
Sra. Presidente, tão importante para o Brasil. Votamos 
“não”, contra a retirada.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 
PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, um cam-
ponês, no documentário Cabra marcado para morrer, 
muito importante, no reconhecimento da nossa reali-
dade, dizia o seguinte: nada como um dia depois do 
outro, com uma noite no meio e Deus em cima.

Eu estava compulsando aqui os discursos de 
2000, quando o Governo neoliberal de Fernando Hen-
rique Cardoso propôs o que o atual Ministro Aloizio 
Mercadante chamava de “desvio de recursos da União”. 
Como mudou! Hoje os argumentos de uma e outra força 
que polarizam o Plenário são exatamente o contrário. 
Parece que o Poder tem o poder de dissolver qualquer 
coerência de visão, a macroeconômica inclusive.

Nós achamos que essa votação da PEC do des-
vio ou desvinculação de recursos de receitas da União 
é inadequada, fora de hora e desnecessária. Vamos 
argumentar no debate. 

Nosso voto é “sim”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 

PMN?
O SR. FILIPE PEREIRA – O PSC, Sra. Presi-

dente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 

vota o PSC?
O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Nós queremos orientar o 
voto “não”, por entender, Presidente, que essa maté-
ria é de extrema importância para o desenvolvimento 
do nosso País.

O voto é “não”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – E o 

PRB? (Pausa.)
E o PMN? (Pausa.)
Como vota o PRTB? (Pausa.)
E a Minoria?
O SR. RUI PALMEIRA (PSDB-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, a Minoria 
vota “sim”, vota em favor da retirada da matéria de pauta.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 

vota o Governo?
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O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, aproveitando 
para convidar os demais pares para estarem aqui pre-
sentes, no plenário e agilizar as votações nesta noite, 
nós encaminhamos o voto “não” à retirada, chamando 
a atenção para o fato de que esse é um instrumen-
to importante de gestão fiscal e orçamentária para o 
nosso País.

Por isso, nós encaminhamos o voto “não”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pas-

semos à votação. A SRA. PRESIDENTA (Rose de 
Freitas) – Aqueles que forem a favor do requerimen-
to – a favor do requerimento – permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Todos votaram? (Pausa.)
REJEITADO O REQUERIMENTO.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA.) – Sra. 

Presidente, peço verificação de votação.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC.) – Verificação 

conjunta.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG.) – Verificação 

conjunta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Veri-

ficação concedida.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O Democratas está 
em obstrução, Presidente.

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB entra em 
obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – A Pre-
sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Va-

mos manter a orientação no painel. Por favor, queiram 
segui-la. Aqueles que quiserem modificar a orientação 
aos seus partidos façam-no ao microfone.

O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PMDB 
faz um apelo aos seus membros para que compareçam 
a esta votação nominal tão importante para o País.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero chamar 
toda a bancada do Partido dos Trabalhadores para se 
fazer presente a este plenário. Estamos em votação 
nominal e pretendemos ainda hoje votar, em primeiro 
turno, a PEC nº 61, que trata da DRU.

O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero ape-
nas lembrar novamente aos Parlamentares do PDT que 

já estamos em votação nominal, para que venham ao 
plenário votar.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado Agnolin. 

Peço que façam soarem as campainhas, para 
lembrar que nós estamos em processo de votação.

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sra. Presidente, 
posso fazer um registro?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado Amauri Teixeira.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero fazer 
o registro de matéria intitulada São Paulo não põe um 
centavo no SAMU. 

Normalmente, o SAMU tem financiamento tripar-
tite: a União entra com 50%, os Estados, com 30%, e 
os Municípios, com 20%. No entanto, São Paulo não 
entra com nenhum recurso para financiar o SAMU, esse 
serviço de emergência pré-hospitalar tão importante 
para a população brasileira e para a população paulista.

Esse é o modelo de prioridade do Governo tucano.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO 

ORADOR
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero 

dar como lido o artigo São Paulo não põe um centavo 
no SAMU/192, escrito por Conceição Lemes.

Assim está o texto:

“Selma Correa, 67 anos, mora na Vila 
Mariana, bairro de classe média alta de São 
Paulo. Há 15 teve um infarto agudo do miocár-
dio. Estava sozinha em casa.

‘De repente, senti uma dor violenta e 
persistente no peito. Meu braço esquerdo co-
meçou a formigar e eu, a suar frio. Tive tosse e 
vontade de vomitar. Parecia haver algo espre-
mendo o meu tórax’, relembra. ‘Desconfiei de 
infarto, pois uma irmã havia tido. Imediatamente 
desci [mora no 14º andar], peguei o primeiro 
táxi que passou e fui para o pronto-socorro do 
Hospital São Paulo. Era infarto violento. Minha 
pressão arterial chegou a 6 por 4 [considera-se 
normal 12 por 8]. O médico disse que se eu 
tivesse esperado mais uns minutos – de casa 
ao hospital são dez –, não estaria mais aqui’.

Há três anos uma amiga de Selma, Ele-
nice Cortês, que reside no mesmo bairro, co-
meçou a passar mal enquanto conversavam 
ao telefone. Os filhos estavam na faculdade e 
o marido em viagem.

‘No ato, liguei para o SAMU – o 192. Em 
20 minutos a equipe chegou. Mediu pressão, 
ouviu o coração, colocou a Elenice no soro, 
conversou com a central e levou-a para o pron-
to-socorro. Ela teve um derrame [acidente vas-
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cular cerebral, ou AVC]’, conta Selma. ‘Hoje, 
quando vejo alguém se acidentar ou passar mal 
na rua ou em casa, chamo na hora o SAMU.’

Selma não é exceção. Cada vez mais o 
192 é acionado. De telefone celular, fixo ou 
orelhão, a ligação é gratuita. SAMU é a sigla 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 
programa criado em 2003 pelo governo fede-
ral. O SAMU atende o usuário na residência, 
na via pública e no local de trabalho.

‘No Brasil, havia municípios que dispu-
nham de alguns serviços para atender emer-
gências pré-hospitalares’, afirma o médico 
Clésio Mello de Castro, coordenador geral de 
Urgência e Emergência, do Ministério da Saú-
de. ‘Porém, como programa do SUS [Sistema 
Único de Saúde], destinado a 100% da popu-
lação, esse atendimento só passou a existir há 
sete anos, quando o SAMU foi criado.’

‘Através do telefone 192, o socorro chega 
onde o usuário está. A equipe presta atendi-
mento já no local, antes de chegar no hospital, 
no menor tempo possível, salvando vidas e 
diminuindo sequelas’, explica Castro. ‘O pro-
grama ‘enxerga’ ainda o serviço mais próximo 
e adequado para levá-los em seguida para 
diagnóstico preciso e tratamento, quando ne-
cessário. A ambulância vai direto, ganha tempo, 
o que é crucial em emergências.’

AMBULÂNCIA E EQUIPE ESPECÍFICAS 
PARA CADA SITUAÇÃO

A ambulância é a vitrine do SAMU. É a 
parte mais visível, a que se vê nas ruas. São 
1.521 em 1.286 municípios já atendidos pelo 
programa. Dependendo da área, há também 
motos, lanchas e helicópteros.

‘Quando você disca SAMU/192, está li-
gando para uma central de regulação, onde, 
além das telefonistas, há profissionais de saú-
de, inclusive médicos’, esclarece Castro. ‘O 
tipo de atendimento, ambulância e equipe vai 
depender da gravidade do caso. Há situações 
em que basta uma orientação por telefone.’

É o caso de uma criança que cai na escola e faz 
um pequeno corte na testa. Da própria central, o médico 
pode orientar a professora a proteger o machucado e 
encaminhar com o próprio carro o aluno até o hospital.

Outro exemplo: pai liga para o SAMU para saber 
se a dose do remédio que a criança ingeriu está ade-
quada. Também da central, o médico orienta-o. Isso 
também salva vida, pois a dose errada pode ter efeitos 
colaterais graves.

Já se a pessoa cai da própria altura (por exemplo, 
escorrega na rua ou em casa), está consciente e sem 

fratura exposta, o médico da central envia ambulância 
com suporte básico, cuja equipe vai imobilizar o doente 
e levá-lo ao hospital mais próximo.

A ambulância de suporte básico normalmente é 
composta de motorista socorrista (treinado para au-
xiliar no atendimento) e técnico de enfermagem. Eles 
dão os primeiros cuidados para que este paciente não 
tenha prognóstico pior.

Em casos de capotamento de veículo, com per-
da da consciência, ou infarto, é necessário cuidado 
médico especializado no local. É enviada então uma 
UTI móvel, com médico e enfermeiro. Todos os equi-
pamentos que existem numa UTI há nesta ambulância.

‘Parte das ambulâncias do SAMU é equipada 
com aparelho que faz eletrocardiograma, transmite-o 
via telefone para uma central no Hospital do Coração 
[HCor], que faz a leitura e devolve o resultado’, ressalta 
Castro. ‘Todo esse processo dura, em média, cinco mi-
nutos. Ele permite diagnóstico mais preciso ainda em 
casa. Se confirmado infarto do miocárdio, por exemplo, 
a equipe do SAMU já inicia a medicação antes mesmo 
de levar o paciente para o hospital.’

O serviço de eletrocardiograma digital à distância 
é uma tecnologia de ponta e visa aos usuários do SUS. 
É uma parceria do Ministério da Saúde com o HCcor, 
em São Paulo, cujo diretor-geral é o dr. Adib Jatene. 
A central do hospital, com 16 cardiologistas, funciona 
também 24 horas por dia.

‘O procedimento permite agilidade, precisão e 
redução do tempo de atendimento, diminuindo as se-
quelas e mortes por doenças cardiovasculares’, afirma 
o professor Adib Jatene, considerado um dos grandes 
cirurgiões cardíacos do país. ‘Pode reduzir em até 20% 
o número de mortes por doenças do coração.’

‘O SAMU atende rápido e no local em que o pa-
ciente está’, reforça Clésio Castro. ‘Seguramente está 
salvando muitas vidas.’

‘Aparentemente, o atendimento do SAMU diminui 
o risco de óbito no local, mas ainda não há estudos de 
longo prazo das vítimas após a alta’, observa Gustavo 
Fraga, professor e coordenador de Cirurgia do Trauma 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
‘O SAMU faz o socorro pré-hospitalar. Mas isso não 
garante que as vítimas de trauma, que representam 
25% dos atendimentos, sobreviverão depois e terão 
qualidade de vida. Para que o SAMU tenha impacto 
efetivo é preciso investir também e bastante nos hos-
pitais de referência e na reabilitação. O SAMU resolve 
apenas um pedaço do problema. De qualquer forma, 
inegavelmente, é um avanço importante.’

TODOS OS ESTADOS CONTRIBUEM, EXCE-
TO SÃO PAULO

O SAMU alcança 106 milhões de brasileiros. 
Região Sul: 17.221.962. Nordeste: 26.179.381. Cen-
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tro Oeste: 10.407.577. Sudeste: 45.371.427. E região 
Norte: 6.550.451.

Acre, Distrito Federal, Goiás, Sergipe, Santa Ca-
tarina já têm 100% de cobertura. É provável que ainda 
em 2010 se torne também universal nos estados de 
Alagoas, Amapá, Amazonas, Pará, Paraná, Rio Grande 
do Sul e Rio Grande do Norte.

‘O financiamento do SAMU é tripartite: 50% veem 
do governo federal, 25% do estado e outros 25% do 
município’, expõe Castro. ‘A participação dos três entes 
da federação dá mais sustentabilidade ao programa, 
facilita a sua manutenção e ampliação e possibilita 
atendimento adequado.’

Supondo que o custo anual seja de 50 milhões. À 
União cabem 25 milhões, ao estado, 12,5 milhões e, aos 
municípios, outros 12,5 milhões, divididos entre eles.

Todos os estados – inclusive os do Norte e Nor-
deste – participam da divisão de contas, exceto um: 
São Paulo, até recentemente governado pelo presi-
denciável José Serra (PSDB), ex-ministro da Saúde 
do governo Fernando Henrique Cardoso. São Paulo 
não coloca um centavo no projeto SAMU. É a opção 
gestora adotada pelo estado.

Portanto:

1) Todo o atendimento do SAMU em São 
Paulo, inclusive as ambulâncias, é custeado 
unicamente pelo governo federal e municípios. 
São 91 municípios e 32 centrais.

2) A conta dividida em dois fica então 
mais pesada para os municípios, que são obri-
gados a arcar com a parte que deveria ser do 
estado, aumentando os seus gastos.

3) Se São Paulo contribuísse com a por-
centagem que foi pactuada, certamente a co-
bertura do SAMU no estado seria muito maior.

‘Não temos como obrigar o estado a in-
vestir no SAMU’, atenta Castro. ‘Porém, é res-
ponsabilidade dele também pelo pacto tripartite. 
São Paulo não está cumprindo o seu papel. 
Esperamos que reveja a sua posição, pois 
facilitaria a ampliação do SAMU no estado.’

A propósito, se na sua cidade já tem o 
SAMU, não hesite em telefonar para o 192 
nestas situações:

* Ocorrência de problemas cardiorres-
piratórios

* Intoxicação
* Queimaduras graves
* Ocorrência de maus-tratos
* Trabalhos de parto onde haja risco de 

morte da mãe ou do feto
* Tentativas de suicídio
* Crises hipertensivas
* Quando houver acidentes/trauma com 

vítimas

* Afogamentos
* Choque elétrico
* Acidentes com produtos perigosos
* Transferência entre hospitais de doen-

tes com risco de morte
Não imaginam o alívio que dá, quando 

se vê o SAMU chegar, pois as equipes são 
treinadas para lidar com emergências. Esta 
repórter já testemunhou isso algumas vezes. 
A ligação para o 192, relembramos, é gratuita. 
Em caso de urgência, não perca tempo. Ligue 
IMEDIATAMENTE para o 192. Alguns minutos 
podem fazer a diferença entre a vida e a morte 
ou mais sequelas.”

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY – Sra. Presidente... 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Imbassahy.
O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Quero apenas re-
por a verdade.

O modelo tucano de governar realmente é dis-
tinto. Não é este modelo que a estamos vendo hoje, 
da gastança desenfreada e dos escândalos seguidos, 
que estão deixando a população brasileira estarrecida. 
Essa não é a forma de governar do PSDB, diferente 
da do PT.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Se-
guindo ainda a lista de oradores inscritos, por último, o 
Deputado Edinho Bez. Não sei se S.Exa. se encontra 
em plenário. (Pausa.)

Deputado Paulo Teixeira.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna fazer um apelo 
a todos os Deputados e a todas as Deputadas: para 
que permaneçamos em plenário para aprovar a reno-
vação da DRU – Desvinculação de Receitas da União, 
instrumento criado e renovado no Governo do então 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois foi 
renovado também no Governo do ex-Presidente Lula. 
E agora a nossa Presidenta Dilma Rousseff requer a 
sua renovação.

Esse instrumento é fundamental para este mo-
mento. Por quê? Porque o Brasil vem adotando uma 
série de medidas necessárias para o enfrentamento da 
crise internacional. Foi assim em 2009, quando da que-
bra do Banco Lehman Brothers, nos Estados Unidos. 
O Brasil tinha um colchão de dólares depositados nos 
Estados Unidos e tinha também um sistema financeiro 
razoavelmente enxuto e sem problemas.

Aliás, muitas das medidas de saneamento do sis-
tema financeiro foram tomadas no Governo anterior, do 
então Presidente Fernando Henrique. E ao Presidente 
Lula coube tomar as medidas de proteção da econo-
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mia, através do depósito de recursos, das reservas, 
nos Estados Unidos, para enfrentar qualquer ataque 
especulativo que pudesse gerar fuga de capitais.

O Governo do então Presidente Lula, em 2009, 
atuou de maneira muito precisa, principalmente dando 
crédito e incentivos para a economia, para que enfren-
tássemos a crise. E essas medidas foram corretas, tan-
to que o Brasil não entrou em crise em 2009, voltou a 
crescer em 2010. E agora uma economia sadia como 
a brasileira enfrenta um momento delicado da crise 
mundial, cujo epicentro continua nos Estados Unidos. 
Mas essa crise se alastrou pela Europa. Os países do 
sul da Europa, principalmente do Mediterrâneo – Gré-
cia, Itália, Espanha e Portugal –, entraram profunda-
mente na crise e tiveram problemas de diminuição do 
crescimento, não geração de empregos, e problemas 
graves para enfrentar a dívida que os Estados contraí-
ram com os bancos e não têm como pagar. E a Europa 
também não tem instrumentos políticos para fazê-lo.

O Brasil tem uma economia, neste momento, 
muito sadia, mas não podemos dar mão ao azar. Pre-
cisamos evitar que essa crise atravesse o oceano e 
chegue ao Brasil. Precisamos tomar as precauções para 
que a crise não chegue ao Brasil. E temos tomado as 
precauções. Temos um colchão de dólares maior nos 
Estados Unidos, temos uma série de medidas prote-
tivas do mercado interno e também uma rigidez fiscal 
que fez com que baixássemos a dívida pública, reper-
cutindo inclusive na diminuição de juros pelo COPOM.

E a DRU é exatamente um instrumento para 
garantir que tenhamos orçamento para fazer face às 
despesas com pessoal, para fazer face às despesas 
com o FUNDEB, enfim, a uma série de despesas, inclu-
sive na Seguridade Social, que requerem a existência 
desse instrumento.

E é por isso que pedimos a todos os Deputados 
que, nesta noite, de maneira cívica e buscando o me-
lhor para o nosso País, renovem esse instrumento, 
para que sinalizemos para o Brasil e para o mundo que 
temos força para enfrentar a crise. O Brasil continuará 
a crescer, a gerar emprego, a distribuir renda e a en-
frentar os seus principais desafios, de médio e longo 
prazos, como a estruturação dos sistemas de saúde, 
segurança e educação, que estão bem estruturados, 
mas que requerem mais recursos e esforços de ges-
tão, para que tenhamos serviços públicos nessas áreas 
muito bem qualificados.

É por isso que pedimos a todos que se mante-
nham em plenário e, à Oposição, que não faça obs-
trução diante de um tema tão importante para o Brasil. 
Mas, se a Oposição insistir na obstrução, colocaremos 
400 Deputados aqui para vencê-la e aprovarmos esta 
matéria nesta noite.

Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado a todos pela 
atenção.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, hoje contamos, na nossa reunião de 
bancada, com a presença do Ministro do Desenvolvi-
mento Agrário, Afonso Florence, e do Presidente do 
INCRA, Celso Lacerda.

O balanço de todo o investimento do Governo 
da Presidenta Dilma Rousseff em reforma agrária no 
Brasil nos leva ao importante desafio de saber que a 
agricultura familiar é a grande responsável, em pri-
meiro plano, pela garantia do alimento de qualidade a 
preço muito mais acessível na mesa das famílias do 
nosso Brasil, como também de que já é significativa a 
participação da agricultura familiar na exportação de 
alguns de nossos produtos, a exemplo do frango, dos 
suínos e tantos outros.

Então, Sra. Presidenta, fico muito feliz em sa-
ber que os investimentos alocados para essa área já 
ultrapassam a margem de 16 bilhões de reais para a 
safra 2011/2012.

Muitas são ainda as tarefas que temos de im-
plementar para o sucesso da reforma agrária, mas é 
muito importante que teçamos aqui os nossos elogios 
e as nossas felicitações ao Ministro Florence e a sua 
equipe, que, com muita dedicação, levam a cabo um 
dos investimentos mais nobres do Brasil.

A reforma agrária no Brasil, apesar de todas as 
dificuldades, leva a um conjunto de lares, no campo 
brasileiro, felicidade e melhores condições de vida, se 
comparadas com as de período anterior.

Era isso o que tinha a dizer, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra, pela ordem, o Deputado Odair Cunha. 
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De-
putados, enquanto mais Parlamentares têm a opor-
tunidade de chegar a este plenário e votar, eu quero 
mais uma vez fazer um registro.

Primeiro, quero agradecer a todos os Parlamen-
tares que compuseram conosco a Comissão Especial. 
Notadamente, quero cumprimentar todos na pessoa 
do nosso Presidente, Deputado Júnior Coimbra, pelo 
excelente trabalho que desenvolvemos, tanto os De-
putados da base quanto os Deputados da Oposição, 
uma vez que tivemos a oportunidade de estabelecer 
um debate franco e sincero.

Teremos, nesta noite, oportunidade de refletir mais 
uma vez sobre a conveniência ou não da prorrogação 
desse instrumento de gestão fiscal e orçamentária, uma 
vez que temos um quadro de incerteza internacional. 
Diante desse quadro de incerteza internacional, o Brasil 
precisa dar ao mundo um sinal de unidade política, de 
responsabilidade fiscal, de solidez fiscal.
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Nós não podemos, a cada ano, Sras. e Srs. Parla-
mentares, colocar em dúvida a solidez fiscal do nosso 
País, em um cenário de incertezas. Esse instrumento, 
a Desvinculação de Receitas da União, é necessário 
exatamente porque nós temos um orçamento engessa-
do. Sra. Presidenta, apesar de todos os prognósticos, 
no que diz respeito ao crescimento da arrecadação, 
nós não sabemos exatamente quais serão os efeitos da 
crise internacional no nosso País, no próximo período. 
Precisamos dotar o Brasil de instrumentos importantes.

É claro que a DRU, por si só, não resolve problema 
de crise financeira. É preciso haver investimento para 
garantir consumo, crescimento econômico, geração de 
emprego e renda. E o Governo da Presidenta Dilma 
tem investido nesse sentido. Mas a DRU também se 
constitui em importante instrumento.

Ademais, Sra. Presidenta, nós não retiramos, com 
a prorrogação da DRU, recursos da Seguridade Social, 
uma vez que a Seguridade Social recebe recursos de 
fonte de financiamento de recursos livres. O Brasil não 
pode deixar de ter disponível esse instrumento.

Exatamente por isso pedimos aos ilustres pares 
que se façam presentes aqui. Mais uma vez peço à 
Oposição que se sensibilize no sentido de viabilizar-

mos a prorrogação desse importante instrumento para 
o nosso País.

Muito obrigado, Sra. Presidenta e meus nobres 
pares.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vamos encerrar 
a votação, Sra. Presidenta?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos 
encerrar a votação.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 
encerrada a votação.

Vou proclamar o resultado:

VOTARAM 
SIM;    10; 
NÃO:    299; 
ABSTENÇÕES:  2.
REJEITADO O REQUERIMENTO.

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – REQUERIMENTO DE 
RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 08/11/2011 18:50
Encerramento da votação: 8-11-11 19:06
Presidiram a Votação:
Rose de Freitas 
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Ficam 
prejudicados os demais requerimentos de idêntico teor, 
além de dois requerimentos de adiamento da discussão.

REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE A SE-
NHORA PRESIDENTE

“Requeiro a Vossa Excelência, nos ter-
mos do art. 117, combinado os art. 101, I, b, 2 
e 117, X, do Regimento Interno, o adiamento 
da discussão por 10 (dez) sessões, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 61, de 2011 
que ‘Altera o art. 76 do Ato das Disposições 
constituições Transitória’”

Sala das Sessões, – Duarte Nogueira, 
Líder do PSDB.

“Requeremos a Vossa Excelência, nos 
termos regimentais, o adiamento da discussão 
por 5 sessões da PEC 61/2011, constante do 
item 1 da presenta Ordem do Dia.”

Sala das Sessões, em 8 de novembro 
de 2011. – Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Líder do Democratas.

O SR. DIMAS RAMALHO (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Dimas 
Ramalho votou com a bancada do PPS.

O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado João Paulo 
Lima votou com o partido, votou “não”.

O SR. EUDES XAVIER (PT-CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Deputado Eudes Xavier votou 
com o partido, Sra. Presidenta.

O SR. PROFESSOR SETIMO (PMDB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Profes-
sor Setimo votou com a bancada do PMDB.

O SR. ARIOSTO HOLANDA (Bloco/PSB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Ariosto 
Holanda votou com o partido. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 
registrado.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 61-C, de 2011.

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 61-C, de 
2011, que altera o art. 76 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania pela admissibilidade desta e da 
de nº 75/11, apensada (Relator: Dep. Maurício 
Quintella Lessa); e da Comissão Especial pela 
admissibilidade das Emendas de nº 1 a 5 e, no 
mérito, pela aprovação desta e pela rejeição 
da de nº 75/11, apensada, e das Emendas 
de nº 1 a 5 (Relator: Deputado Odair Cunha).

Tendo apensada a PEC n° 75/2011.

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

Para falar contrariamente à matéria, tem a pala-
vra o Deputado Cesar Colnago.

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidenta, queridos Depu-
tados e Deputadas, aqueles que nos assistem pela 
TV Câmara, acho que este é um bom momento para 
refletirmos sobre a importância que têm as palavras 
ditas aqui nesta Casa.

A Comissão Especial da DRU discutiu o projeto e 
depois foi feito o relatório do Deputado Odair Cunha. E 
é interessante notarmos como as coisas mudam com 
o tempo. Primeiro, o PT, quando esteve na Oposição, 
entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade 
contra a DRU, numa época em que o País vivia com 
hiperinflação, numa época em que o País vivia com 
desequilíbrio muito grande nas suas contas, quando 
estávamos estruturando, ainda à época do Governo 
Itamar Franco, o Plano Real. Com certeza, a desvin-
culação da DRU teve uma importância fundamental na 
estruturação da política econômica, na estruturação da 
moeda, o real. Com certeza, esse foi um instrumento 
fundamental usado naquele momento.

A essa época, o PT colocava-se radicalmente 
contra e questionou no Supremo a ação que estrutura-
va, com certeza, uma nova moeda brasileira, um novo 
momento daquela crise em que a inflação chegava a 
quase 80% ao mês. E agora, depois de muitos anos, 
as pessoas até se esquecem do que isso significa na 
vida, principalmente, dos mais pobres.

Pois bem. Agora, pela quinta vez, o Governo da 
Presidente Dilma Rousseff coloca que o elevado volu-
me de despesas obrigatórias e vinculações expressivas 
da receita orçamentária gera obrigações que, com a 
DRU, a Presidente quer desvincular. Mas usa como 
principal argumento o da adequação dos investimentos 
em infraestrutura do País às exigências internacionais: 
Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas.

E é muito estranho que, na discussão da DRU, 
e hoje mesmo aqui, antes de iniciarmos a discussão, 
alguns Deputados ligados à base do Governo, ao PT, 
tenham colocado a questão da crise internacional 
como argumento para aprovar a DRU. Eu, sincera-
mente, vejo uma tremenda contradição nisso. Antes 
era investimento. É muito contraditório e, na minha vi-
são, desnecessário. A DRU, que desvincula impostos 
que são na verdade desvinculados, principalmente as 
contribuições sociais – COFINS, PIS/PASEP e outros 
mais –, quando desvinculados da receita...

Para que todos possam entender, não há como 
eliminar as despesas do Orçamento da Seguridade 
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Social, de onde saem esses recursos. Nós temos uma 
desvinculação de 62 bilhões e 406 milhões, mas isso 
retorna pelo orçamento fiscal. E a grande pergunta é 
esta: o que se faz? Por que é importante a DRU num 
momento em que não há como retirar essas despe-
sas, como o abono, como as despesas previdenciárias, 
como as despesas da assistência médica? Quando 
são analisados os documentos do Governo, ele retorna 
através do orçamento fiscal. Então, para que a DRU? 
Qual a sua importância neste momento em que, na 
verdade, ela não vai desvincular a União a obrigação 
que tem de arcar com as despesas previdenciárias e 
com as despesas obrigatórias do Orçamento da Se-
guridade Social?

Por isso eu vejo uma grande contradição. E maior 
ainda: no encaminhamento da DRU, eles falam em in-
vestimentos. E, quando se vê, a destinação da DRU é 
esta: investimento geral zero – zero de investimento; 
pessoal e encargos: 24 bilhões e 946 milhões; despe-
sas correntes: 6 bilhões; amortização da dívida: 15 bi-
lhões e 5 milhões; reserva de contingência: 12 bilhões; 
inversões financeiras: 3 bilhões e 971 milhões.

Ou seja, não há investimento, conforme descrito 
na proposta encaminhada, não só para a Copa do Mun-
do, mas também para lugar nenhum, a não ser recurso 
destinado a aumento do custeio do orçamento fiscal.

Então, eu entendo que aquela necessidade que 
nós tínhamos, lá em 1994, depois com a crise interna-
cional, no ano 2000, não existe mais, porque a crise 
não chegou a este País.

(O microfone é desligado.)

Durante o discurso do Sr. Cesar Colna-
go, a Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário.

O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, votei com o partido, votei 
com o Governo e votei com o crescimento do Brasil.

O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o meu partido, o PMDB, na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Maurício Quintella Lessa.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR-AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, vou procurar ser econômico na defesa 
da DRU porque esse instrumento vem sendo discutido 
nesta Casa desde 1994.

A DRU foi criada ainda no Governo Itamar Franco 
como Fundo Social de Emergência, depois foi reutili-
zada no Governo Fernando Henrique Cardoso como 
Fundo de Estabilização Fiscal e também pelo Governo 
Lula, já como Desvinculação de Receitas da União.

Por que os Governos, tanto de Itamar quanto 
de Fernando Henrique e de Lula e agora o Governo 
Dilma precisam desse instrumento de flexibilidade fis-
cal? Porque o orçamento brasileiro é extremamente 
vinculado, engessado, com despesas incomprimíveis, 
como pagamento da folha de pessoal, contribuições 
previdenciárias. E, obviamente, os Governos precisam 
também ter o poder e o direito de, a cada exercício, 
definir prioridades, ter discricionariedade na hora de 
estabelecer suas prioridades.

Por isso, Sr. Presidente, mais uma vez, principal-
mente pelo cenário internacional incerto em que vive-
mos hoje, principalmente em relação à crise na Europa, 
o Governo brasileiro precisa, sim, ter essa flexibilidade 
e ter a DRU aprovada e prorrogada.

É claro que a DRU não é o melhor caminho. O 
melhor caminho seria uma grande reforma fiscal, uma 
grande reforma tributária, para que o Brasil não pre-
cisasse recorrer a esse tipo de artifício. Por isso, na 
Comissão Especial, em nome do Partido da República, 
outros Deputados e eu apresentamos propostas para 
que a DRU fosse diminuída pari passu, ano a ano. Ou 
seja, que este ano desvinculássemos 20% e que, a 
partir do próximo ano, em 2013, em 2014, esses re-
cursos fossem, ao longo do tempo, diminuídos. Mas, 
infelizmente, não é possível. Não podemos arriscar 
neste momento de incertezas, principalmente no ce-
nário internacional.

Por isso, vamos apoiar a DRU da forma como o 
Governo enviou a esta Casa, que foi amplamente dis-
cutida na Comissão de Constituição e Justiça e depois 
na Comissão Especial.

Grandes investimentos e programas específicos 
do Governo, como o Minha Casa, Minha Vida e o PAC, 
dependem dessa flexibilização, dependem dos recur-
sos da DRU para serem implementados.

Não foi por conta da DRU, por conta da desvincu-
lação desses recursos que a Previdência Social deixou 
de receber mais investimentos do Governo Federal. A 
cada ano que passa, desde o Governo Lula até hoje, 
no Governo Dilma, a saúde recebe mais recursos no-
minais em relação ao PIB; a educação tem recebido 
mais recursos e mais investimentos; a Previdência 
tem recebido mais recursos; enfim, os benefícios têm 
sido pagos, como está previsto na Constituição bra-
sileira. O Governo Federal jamais deixou de aplicar 
aquilo que estava previsto no seu orçamento – aliás, 
tem aplicado mais.
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Por isso, nós defendemos a aprovação da Des-
vinculação de Receitas da União. Esta será não só a 
minha posição, mas também a do Partido da República.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LAEL VARELLA – Sr. Presidente, pela 

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 

tem a palavra.
O SR. LAEL VARELLA (DEM-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero regis-
trar nos Anais desta Casa a presença de Geraldo Lúcio 
do Carmo, Diretor da Faculdade de Minas, de Minas 
Gerais, e do Sr. Alisson Mattos.

Agradeço a V.Exa. pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, para falar contrariamente à matéria, ao 
ilustre Deputado Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, o Governo vem insistindo em realmente querer 
aprovar mais um cheque em branco no momento em 
que não há nenhum sinal que indique preocupação 
ou necessidade de ter exatamente 20% do Orçamen-
to, ou seja, 100 bilhões de reais, em suas mãos, para 
distribuir de acordo com seus interesses pessoais e 
políticos. Essa é a grande crítica.

Qual é o grande problema da DRU? É que dá 
ao Executivo o direito de falsear o Orçamento. O Or-
çamento não tem transparência, fica de acordo com 
o humor e a vontade da Presidente em investir onde 
deseja. E qual é a grande crítica em relação a isso? 
Exatamente o que nós estamos vendo, ou seja, nesses 
últimos meses, nós já vimos cinco Ministros caírem por 
escândalos com envolvimento em desvio de dinheiro 
público principalmente para ONGs.

Ora, se o Orçamento fosse cumprido, é lógico 
que o Governo teria dificuldades, mas vejam os se-
nhores e as senhoras aqui presentes que o Governo 
está desvinculando, ou seja, tirando da Previdência, 
da Seguridade, que é deficitária, 68 bilhões de reais. 
Mas são despesas obrigatórias! São gastos obrigató-
rios! Com isso, o Governo não tem como negar a um 
cidadão o direito ao seguro-desemprego, às contribui-
ções sociais, que são várias, à aposentadoria por in-
validez. O Governo não pode dizer ao cidadão que ele 
não tem o dinheiro para pagar o seu seguro ou a sua 
contribuição, mas ele tirou esse dinheiro para fazer o 
caixa dois, exatamente para onde ele quer direcionar, 
principalmente para as campanhas eleitorais. E o que 
ele vai fazer para pagar a essas pessoas que necessi-
tam? O Governo arrecada esses impostos como obri-
gações claras para serem direcionadas principalmente 
a essas contribuições sociais. O Governo vai buscar 

dinheiro no mercado, emitir títulos, contrair dívidas. 
Ora, mas ele vai contrair dívidas para pagar aquele 
segurado. No entanto, o que ele fez com o dinheiro 
específico dessas contribuições? Ele o levou para um 
caixa dois e ali passou a distribuir de acordo com os 
seus interesses. Tanto é que, no debate da Comissão 
Especial, que foi das 7 horas da noite até as 4 horas 
e meia da manhã, o Relator não soube nos responder 
esta pergunta: por que o Governo vai contingenciar, 
vai retirar 68 bilhões de reais da Seguridade, sendo 
que são despesas obrigatórias e ele terá que repô-
-las? Exatamente para acabar com a transparência 
do Orçamento.

O Orçamento se transformou, neste Governo, em 
peça de ficção. Então, não é a causa da crise, não é 
o problema de enfrentar a situação que nós enfrenta-
mos em 1994. A realidade é outra. O Brasil vive outro 
momento, graças a tudo aquilo que nós construímos lá 
atrás. Agora o Governo se viciou exatamente no uso da 
DRU, que é a maneira de fazer com que esse dinheiro 
sirva cada vez mais para pressionar bases, direcionar 
votos, atender os seus apaniguados.

Com isso o Governo deseja ainda mais voltar as 
costas para o Congresso Nacional. Ou seja, ele não 
quer resolver nem propor uma medida parcial. Ele 
quer, sim, alongar por 4 anos esse cheque em branco.

Então a nossa posição, Sr. Presidente, será exa-
tamente contrária, porque o Governo não só não apre-
sentou documentos como mostrou que nada vai ser 
aplicado em investimentos. É muito mais para interesse 
político-partidário-ideológico do que para o interesse 
da sociedade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com meu 
partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contra, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Pepe Vargas. (Pausa.)

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Cláu-
dio Puty votou com o partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contra, o ilustre Deputado Amauri Teixeira. (Pausa.)

O SR. CÉSAR HALUM (PSD-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
César Halum votou com o partido, o PSD, na última 
votação.

O SR. ANTÔNIO ANDRADE (PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Antônio 
Andrade votou com o partido na última votação.
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O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Fran-
cisco Escórcio votou com o partido na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contra, o ilustre Deputado Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós somos a 
favor do requerimento de encerramento da discussão. 
Somos favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerrou? V.Exa. vai falar?

O SR. SIBÁ MACHADO – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-

tão fale qualquer coisa. Dois e dois, porque vou en-
cerrar agora.

O SR. FÁBIO FARIA (PSD-RN. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Fábio 
Faria votou com a bancada do PSD na última votação.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 
orador.) – Queremos, Sr. Presidente, manter o requeri-
mento para encerramento da discussão, tendo em vis-
ta que esse é um assunto largamente discutido nesta 
Casa e se prolongou na reunião da CCJ por muitas 
horas, quase amanhecendo o dia. Portanto, esta Casa 
está preparada para a votação. 

Essa é a argumentação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 

a Mesa requerimento do seguinte teor:

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 178 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
o encerramento da discussão da PEC nº 61, 
de 2011, que altera o art. 76 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 
2011.” – Sibá Machado, Vice-Líder do PT.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar a favor do requerimento...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, questão de ordem. Estou pedindo uma 
questão de ordem a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – ...con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Sibá Machado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, questão de ordem. Questão de or-
dem, Presidente.

Sr. Presidente, V.Exa. não está me ouvindo? Estou 
pedindo uma questão de ordem a V.Exa., com base 
no art. 157, § 3º.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pois 
não. V.Exa...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, o art. 157, § 3º, foi utilizado pelo re-
querente no pedido de encerramento da discussão. O 
que consta do art. 157, § 3º?

“Art. 157. Aprovado o requerimento de 
urgência, entrará a matéria em discussão na 
sessão imediata, ocupando o primeiro lugar 
na Ordem do Dia.

 ..............................................................
§ 3º Na discussão e no encaminhamento 

de votação de proposição em regime de ur-
gência, só o Autor, o Relator e Deputados ins-
critos poderão usar da palavra, e por metade 
do prazo previsto para matérias em tramitação 
normal, alternando-se, quanto possível, os ora-
dores favoráveis e contrários. Após falarem seis 
Deputados, encerrar-se-ão, a requerimento da 
maioria absoluta da composição da Câmara, 
ou de Líderes que representem esse número, 
a discussão e o encaminhamento da votação.”

Por que eu faço essa questão de ordem a V.Exa.? 
Porque o amparo do requerimento apresentado é 
absolutamente incompatível com a matéria que está 
sendo apreciada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– A PEC não tramita... Permita-me concluir. Eu tenho 
o meu prazo para concluir a questão de ordem. Peço 
que V.Exa. me permita concluir a questão de ordem.

A matéria é uma PEC, Proposta de Emenda à 
Constituição. Daí por que ela não tramita em regime 
de urgência. O art. 157, § 3º, aplica-se exclusivamente 
às matérias que tramitam em regime de urgência. Se 
V.Exa. fizer a leitura novamente da justificativa e do 
amparo regimental do requerimento solicitado, V.Exa. 
vai ver que esse requerimento é imperfeito. Sendo ele 
imperfeito e não tendo respaldo regimental, V.Exa. deve 
indeferi-lo de plano. Afinal de contas, é o Presidente o 
responsável maior pelo zelo da perfeição regimental, 
inclusive dos requerimentos que são apresentados à 
Mesa.

Portanto, esse requerimento é antirregimental e 
não deve ser conhecido pela Mesa. Peço a V.Exa. que 
indefira o requerimento.

Se, por acaso, outro requerimento depois vier a 
ser apresentado com amparo regimental, é outra his-
tória, mas este requerimento é antirregimental.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
tem razão quanto ao art. 157. No entanto, o art. 178 
está correto e diz o seguinte:

“Art. 178 ................................................
§ 2º O requerimento de encerramento 

de discussão será submetido pelo Presidente 
à votação, desde que o pedido seja subscrito 
por cinco centésimos dos membros da Casa 
ou Líder que represente esse número, tendo 
sido a proposição discutida pelo menos por 
quatro oradores (...)”

Ora, preenchido esse requisito, eu indefiro a 
questão de ordem de V.Exa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Eu quero recorrer à Comissão de Constituição e Jus-
tiça da decisão de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
indefiro a questão de ordem. V.Exa. recorre.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– É só um recurso. V.Exa. não pode indeferir o recurso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Obri-
gado.

O SR. MOREIRA MENDES (PSD-RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de 
acordo com a orientação do partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para falar a favor da matéria, ao ilustre 
Deputado Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, como eu disse há pouco, 
esta matéria está largamente entendida por esta Casa. 
Todos aqui já têm condições de se expressar através 
do voto. Como tal, somos favoráveis ao encerramento 
da discussão e, portanto, ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contra, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Domingos Sávio.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, colegas Deputados e 
Deputadas, é surpreendente até mesmo a apresenta-
ção desse requerimento. Nós estamos diante de uma 
matéria extremamente relevante para o País. Nós es-
tamos prontos para debater, não para tomar uma de-
cisão que poderá seguramente trazer prejuízo para a 
própria existência deste Parlamento.

Nós estamos discutindo se devemos permitir à 
União a manutenção de uma desindexação, a manu-
tenção de prerrogativas para utilizar como bem en-
tender parte expressiva da receita nacional. Isso é 
extremamente sério.

Nós estamos discutindo uma emenda constitu-
cional. Apenas dois oradores se manifestaram, e já 

vem a proposta de se encerrar a discussão, de não 
se discutir algo tão relevante. Isso mostra que tipo de 
governo está se propondo ou está se fazendo neste 
País. É um governo que atropela qualquer sentido 
de democracia. E a própria natureza dessa matéria 
já demonstra a falta de democracia com que hoje se 
governa neste País.

A verdade é que isso veio se tornando mais trá-
gico para os Municípios e, portanto, para cada cida-
dão, a partir do momento em que nas últimas décadas 
o Governo aumentou sempre a sua arrecadação em 
cima das contribuições sociais, justamente para não 
dividi-las com os Municípios e com os Estados. Essas 
contribuições sociais, o Governo insiste, agora, em ter 
a prerrogativa para utilizá-las como bem entender, sem 
sequer ouvir o Congresso Nacional.

Falando em uma linguagem mais simples, para 
que quem nos acompanha pela TV Câmara compre-
enda, já que o tempo de cada orador é extremamente 
curto, e ainda alguns não querem nem que haja deba-
te, em síntese é isto: a DRU, na prática, dá ao Poder 
Executivo a prerrogativa de decidir como utilizar as 
receitas. E o pior: uma parcela significativa de receita 
já fica só na mão da União, sequer é compartilhada 
com os Municípios e com os Estados, o que já mostra 
uma maneira perversa de se governar o País.

Lá no Município, onde vive o cidadão, onde há 
problemas de saúde e de educação diariamente, falta 
dinheiro. Na União, nós estamos vendo, a cada dia, 
mais e mais casos de corrupção, em que o dinheiro é 
desviado. No entanto, há aqueles que entendem que 
a União deve ficar sempre com a parte maior do bolo 
e sequer ouvir o Congresso Nacional para tomar suas 
decisões.

Alguns podem dizer que isso foi criado no pas-
sado, ainda na época do Governo Fernando Henrique 
Cardoso. Sim, quando o Governo Fernando Henrique 
implantou um plano revolucionário, mudou toda a face 
da economia do nosso País com o Plano Real. E pre-
cisava de alguns parâmetros para suportar uma mu-
dança tão drástica. Isto foi bom para o Brasil.

A realidade hoje é outra. A realidade é de um 
país que estabeleceu uma condição de estabilidade 
da nossa moeda, mas vem agora nos trazer assombro 
ao dizer: “É a crise internacional que se avizinha; são 
os ventos de uma crise perigosa que justificaria”. Ora, 
na própria justificativa que o Poder Executivo, que a 
Presidenta Dilma usou para encaminhar esse projeto, 
referência nenhuma foi feita à crise. Disse que seria 
para dar ao Governo melhores condições para enfren-
tar os investimentos necessários para realizar a Copa 
do Mundo. Isso é o que me preocupa mais ainda, Sr. 
Presidente.
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Damos ao Governo a possibilidade de usar como 
quiser o dinheiro que vem de chamadas “contribuições 
sociais”. E possivelmente teremos o Governo tirando 
dinheiro de atividades sociais, de atividades essenciais 
para o mais pobre, para o mais humilde, para jogar 
Deus lá sabe onde, às vezes para alimentar a estru-
tura de corrupção que tem sido denunciada dia a dia. 
E o Congresso vai se omitir? E o Congresso, pior, vai 
dizer: “Não, não vamos nem debater”?

Não. Não vamos debater, porque nós precisamos 
votar rápido! Nós temos que votar rápido para não dar 
tempo de a Oposição convencer o povo brasileiro do 
absurdo que se está fazendo neste País! Tiram-se as 
receitas dos Municípios e do Estado, concentram-se 
na mão da União, e depois nem o Congresso pode 
opinar, nem a Casa que representa o povo, que tem 
essa diversidade de pensamento, deve mais opinar. 
Dá-se ao Poder Executivo a prerrogativa de fazer uso 
do Orçamento como bem entender. Isso é um absur-
do, Sr. Presidente.

Eu faço um apelo aos nossos pares. Vamos di-
zer “não” a esse requerimento. Isso não significa, de 
cara, dizer “não” à proposta, mas vamos pelo menos 
debater. Isso é democracia.

Para concluir, Sr. Presidente, eu faço, portanto, um 
apelo aos nobres pares desta Casa. Ora, nós estamos 
aqui para esse fim. O único projeto que está em pauta 
é a emenda constitucional que trata desta matéria, que 
trata da DRU, da desindexação das receitas da União. 
Portanto, não justifica nós simplesmente dizermos que 
não vamos debater, que vamos votar rápido. Por quê? 
Por que nós vamos fugir do debate?

Portanto, não faz sentido aprovar esse requeri-
mento. Vamos dizer “não” a esse requerimento, vamos 
continuar o debate e, assim, tomar uma decisão que 
seja de fato a melhor para o nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Domingos Sávio, o Sr. 

Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Tadeu Mu-
dalen, 2º Secretário.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei, 
na votação anterior, com o Partido Progressista.

O SR. JOSÉ AIRTON (PT-CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria justificar. 
Na votação anterior, votei com o partido.

O SR. ROBERTO BRITTO (PP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me orientação do partido na última votação.

O SR. ANTONIO BALHMANN (Bloco/PSB-CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o PSB na última votação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Para orientar suas bancadas.

Como vota o PT, Sibá?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT é “sim”, pelo requeri-
mento, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PMDB?

O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o Bloco PSB/PTB/PCdoB?

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco vota 
“sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PSDB?

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “não”, 
Sr. Presidente.

E nós queremos deixar claro, sobretudo para o 
contribuinte brasileiro, que assiste hoje ao desperdício 
do dinheiro público, que vê seguidos escândalos no 
Governo Federal, que essa medida, esse dispositivo 
abre mais ainda possibilidades para manejar o dinhei-
ro público, o dinheiro do povo brasileiro, que não está 
sendo bem aplicado definitivamente.

Então, nós queremos proteger o contribuinte, 
solicitando ao Governo Federal que reduza o número 
de Ministérios – são cerca de 39 Ministérios – e acabe 
com essa gastança, a gastança do dinheiro que veio 
do suor do povo brasileiro.

Por isso, Sr. Presidente, nós entendemos que 
esse dispositivo não cabe mais. Existe folga orçamen-
tária e vai significar, na medida em que se aprova essa 
proposta, maior possibilidade do uso equivocado do 
dinheiro público.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Como vota o PSD?
O SR. EDSON PIMENTA (PSD-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSD vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL?

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O Blo-
co/PR vota “sim” também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PP?
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O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o DEM?

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
há como fazer o encerramento da discussão, porque 
nós precisamos levar para a sociedade brasileira o 
real significado da DRU, que é a Desvinculação das 
Receitas da União.

E o que é essa Desvinculação das Receitas da 
União? Sobretudo, é a desvinculação, ou seja, o Go-
verno toma 20% das contribuições, que é a maior parte 
das receitas que a União tem, para deixar de aplicar 
sobretudo na Seguridade Social, mas também deixa 
de aplicar na CIDE – Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico – dos combustíveis.

Os Estados e os Municípios, Sr. Presidente, dei-
xarão de arrecadar em torno de 700 milhões de reais 
se a DRU, da forma como está proposta, for aprovada. 
Por isso, não podemos simplesmente encerrar esta dis-
cussão; nós temos que continuar o debate. Temos que 
levar o debate adiante, para o Plenário desta Casa se 
convencer e a sociedade brasileira tomar conhecimen-
to de que a DRU, hoje, é totalmente desnecessária.

Por isso, o Democratas vota “não”, pelo não en-
cerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como vota o PDT?

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o PDT defende que nós continuemos a discussão, 
sobretudo para mostrarmos ao País que nesta maté-
ria não há apenas a posição do PT e, do outro lado, a 
posição do Democratas e do PSDB.

É lamentável que até agora não se diga ao País 
que a verdadeira sangria para onde se tenta prorrogar 
a DRU não é o custeio da máquina pública, não é a 
expansão do Estado brasileiro. A verdadeira sangria 
está representada, neste ano, de janeiro a setembro, 
com o pagamento de 177 bilhões em juros da dívida 
pública, totalizando em 1 ano, neste exercício, 231 
bilhões de reais. São essas diferenças de visão e de 
concepção que nós queremos aprofundar no debate 
entre o PT, o Democratas, o PSDB e o PDT.

Por isso nós votamos “não”. Queremos continuar 
e aprofundar o debate.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Pois não, Deputado Pauderney.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – A questão 
de ordem é a seguinte: V.Exa. não pode colocar em 
votação o encerramento da discussão e o encaminha-
mento da matéria. Esta matéria não está em urgência 
constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – Vai 
ser corrigido. Muito bem lembrado. Está sendo corrigi-
do, Deputado Pauderney.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Como encaminha o PV?
O SR. ROBERTO FREIRE – O PV e o PPS, não 

é isso, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

PV e PPS.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Nós vamos liberar a 
bancada, porque há contradição entre os dois partidos.

Eu só gostaria de lembrar que, em relação a essa 
desvinculação orçamentária – e foi bem lembrado aqui 
pela Liderança do PDT –, este Governo evidentemente 
não se preocupa com custeio, não se preocupa com 
investimento. A grande preocupação – e é um gover-
no que se diz progressista – é atender efetivamente 
os banqueiros.

O PPS e o PV estão liberados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Como encaminha o PSC?
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSC encaminha “sim”, até porque entendemos que 
o assunto já está amplamente divulgado e já se esgo-
taram os argumentos.

Vamos trabalhar!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Como encaminha o PRB?
O SR. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, do PRB, enten-
demos que o projeto já foi amplamente discutido. Pela 
importância para o País desse projeto da Presidenta 
Dilma, nós, do PRB, entendemos votar “sim” para o 
encerramento da discussão, para que possamos votar, 
ainda esta noite, essa proposta da DRU.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Como encaminha o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma emen-
da constitucional, por mais que ela seja recorrente na 
última década neste Parlamento, exige o essencial do 
Parlamento, que é o argumento, o dissenso, o debate.

Nós queremos, a exemplo do que colocou o Lí-
der Deputado Paulo Rubem Santiago, mostrar que não 
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há apenas a posição do PSDB, hoje diametralmente 
oposta à que defendia há 10 anos, e a do PT, absolu-
tamente incoerente com a sua posição radical contra 
a Desvinculação das Receitas da União há 10 anos. 
Nós queremos mostrar que o essencial é exatamente 
o cheque em branco para se fazer superávit primário, 
juros e serviços da dívida que somam, pela tabela do 
próprio Relator, quase 28 bilhões de reais.

Então, essa desvinculação precisa ser debatida.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Para encerrar.
O SR. CHICO ALENCAR – O nosso voto, por-

tanto, é “não” ao encerramento da discussão, “não” à 
negação do sentido do Parlamento.

O SR. ANGELO VANHONI (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Vanhoni votou com o partido na votação anterior.

O Sr. Jorge Tadeu Mudalen, 2º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra. Rose 
de Freitas, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. NILDA GONDIM (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, a Deputada 
Nilda Gondim votou com o partido na votação anterior.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputada.

O SR. MANOEL JUNIOR (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado 
Manoel Junior votou com o partido na última votação.

O SR. DANILO FORTE (PMDB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado 
Danilo Forte votou com o partido na votação anterior.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 
PMN, como vota? (Pausa.)

PRTB? (Pausa.)
Minoria?
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, é fundamental 
que esta discussão continue, até porque, pelo que já 
foi discutido aqui, o Governo ainda não justificou por-
que essa matéria virou constitucional.

Eu tenho aqui em minhas mãos a ADIN nº 2.199-1, 
de 2000, em que o PT diz que a matéria é inconstitu-
cional. Agora o PT diz que a matéria é constitucional, 
quando antes era inconstitucional. Então, é fundamen-
tal que, primeiro, o PT diga por que essa mudança de 
cenário em relação à matéria.

E ele justifica: a Desvinculação das Receitas da 
União – DRU vai mexer com os direitos e garantias indi-
viduais. E é proibido pela Constituição Federal quando 
se mexe nas matérias previdenciárias.

Nós estamos discutindo, Sra. Presidente, uma 
matéria que vai desvincular algo em torno de 100 bi-
lhões de reais. Mexe com a Previdência Social, com 

o abono salarial, com o seguro desemprego. Talvez 
seja uma das matérias mais importantes votadas pelo 
Congresso Nacional este ano.

Nós não podemos nos calar e poupar, diminuir o 
direito do Congresso Nacional de discutir...

(O microfone é desligado.) 
O SR. FELIPE MAIA – Para concluir, Sra. Pre-

sidente: nós não podemos diminuir, cercear o direito 
dos Parlamentares que querem dar a sua opinião, o 
seu ponto de vista, os seus argumentos técnicos e 
jurídicos neste plenário, ao encerrar esta discussão.

Portanto, a orientação da Minoria é “não” ao re-
querimento de encerramento de discussão.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Go-
verno?

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, primeiro é pre-
ciso ficar claro que a grande manifestação de opinião 
deste Plenário será a aprovação desta matéria. Esta 
matéria já é conhecida da Casa não é de hoje.

Exatamente por isso, encaminhamos o voto “sim”, 
pelo encerramento da discussão, uma vez que a ma-
téria é conhecida – e muito bem conhecida.

Muito obrigado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
nobre Relator, na Comissão Especial, entrou calado 
e saiu mudo. Das 7 horas da noite às 4 horas e 30 mi-
nutos da manhã ele não se pronunciou. Não respon-
deu nenhuma pergunta. Não esclareceu por que vai 
desvincular verba da contribuição social para depois 
ter que repor todo esse orçamento. Não respondeu 
como vai ser aplicado este dinheiro, em torno de 100 
bilhões de reais.

E agora, mais uma vez, o PT – que, em 1994, 
quando foi criada a DRU, aí, sim, para salvar uma 
moeda, para dar sustentação ao real, votou contra, 
entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ADIN 
alegando inconstitucionalidade da DRU – vem com 
um rolo compressor, não quer deixar discutir porque 
não tem argumento.

Hoje, a DRU serve para quê? A DRU serve para 
alimentar o cofre de ONGs que estão envolvidas em 
caixa dois de campanhas eleitorais. A DRU serve para 
quê? Para a paternidade de alguns políticos que preci-
sam ser muito bem alimentados com verba de governo, 
aqueles que precisam aderir. Essa é a função da DRU 
hoje. É um processo de total corrupção implantado na 
Esplanada dos Ministérios e sustentado com dinheiro 
público – isso é o mais grave.

Por isso, Sra. Presidente, eu não vejo por que 
e nenhum motivo de o PT estar amarelando no mo-
mento da discussão de uma matéria tão importante e 
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relevante quanto esta. Eles querem exatamente que a 
sociedade não tome conhecimento e continue alimen-
tando esse foco de corrupção.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WELLINGTON ROBERTO (Bloco/PR-PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente 
Rose de Freitas, o Deputado Wellington Roberto votou 
de acordo com a orientação do seu partido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não. 

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu fui citado. Que-
ro dizer que vou responder no momento adequado e 
não vou ajudar a Oposição na obstrução.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado. V.Exa. tem o direito.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 

votação o requerimento.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Os 

Srs. Deputados que forem pela aprovação permane-
çam como se acham. (Pausa.)

APROVADO O REQUERIMENTO.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO) – Peço 

verificação de votação.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Não há interstício, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não 

temos ainda 1 hora. Não cabe.
O SR. ODAIR CUNHA – Não é possível.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – A última votação foi a 
que horas, por favor?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – En-
cerrou-se às 19h06min.

O SR. RONALDO CAIADO – Meu relógio não 
está batendo com o relógio da Mesa, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Isso 
acontece, Deputado. É comum.

O SR. RONALDO CAIADO – Vamos cronometrar 
isso bem, porque realmente...

O SR. HUGO MOTTA (PMDB-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputa-
do Hugo Motta votou de acordo com a orientação do 
partido na votação anterior.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O De-
putado Paulo Teixeira pediu a palavra? (Pausa.)

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Ele abriu mão, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
sistiu.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos 
passar agora à votação da proposta.

Quero registrar que sobre a Mesa há requeri-
mentos para o adiamento da votação. (Pausa.) Há três 
requerimentos para o adiamento da votação e um re-
querimento para a votação artigo por artigo.

REQUERIMENTOS A QUE SE REFERE 
A SENHORA PRESIDENTE

“Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 
193, combinado com o art. 117, X, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, o 
adiamento da votação, por 5 sessões, da PEC 
61/2011, que ‘altera o art. 76 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias’.”

Sala das Sessões, – Duarte Nogueira, 
Líder do PSDB.

“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos regimentais, o adiamento da votação 
por 4 sessões da PEC 61/2011, constante do 
item 1 da presente Ordem do Dia.”

Sala das Sessões, 8 de novembro de 
2011. – Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Líder do Democratas.

“Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do Art. 193 e Art. 117, X do Regimento Interno, 
Adiamento da Votação da PEC 61, de 2011, 
constante da Ordem do Dia, por 3 sessões.”

Sala das Sessões,    . –  Rubens Bueno, 
Líder do PPS.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, inciso XIII, do Regimento 
Interno, que a votação das emendas à PEC 
61/2011 sejam votadas uma a uma.”

Sala das Sessões, 8 de novembro de 
2011. – Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Líder do Democratas.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Va-
mos colocar em votação, primeiro, o requerimento de 
quebra de interstício.

“Senhor Presidente,
Requeremos a V.Exa., nos termos do art. 

185, § 4º, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, que seja concedida a verifi-
cação de votação do requerimento que solici-
ta o adiamento de votação da PEC 61/2011, 
por 5 sessões.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 
2011.” – Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Líder do Democratas.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Conce-
do a palavra, para falar a favor, ao Deputado Ronaldo 
Caiado. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, ainda há pouco eu falava da tribuna que o 
povo precisa saber do que trata esta DRU.

Em 1994, quando foi instituído o Plano Real, nós 
criamos o Fundo Social de Emergência, que veio dar 
suporte para que o Governo, naquele momento, tivesse 
as condições necessárias para fazer o remanejamento 
orçamentário, porque o Plano Real, que o Partido dos 
Trabalhadores se recusou a apoiar, tinha acabado com 
a inflação, tinha acabado com os ganhos inflacionários, 
com os ganhos inflacionários da União, dos Estados e 
dos Municípios. Não havia mais ganhos inflacionários.

Aí, criativamente, a equipe econômica do Go-
verno, comandada pelo então Ministro da Fazenda 
Fernando Henrique Cardoso, criou o Fundo Social de 
Emergência. O Fundo Social de Emergência veio ga-
rantir que o Executivo federal pudesse fazer o remane-
jamento das contribuições, o remanejo orçamentário.

A DRU nada mais é do que um instrumento que 
o Governo utiliza para executar uma política orçamen-
tária extremamente rigorosa.

Sras. e Srs. Deputados, não acreditem V.Exas. 
quando o Governo diz que se não houver a DRU o PAC 
não anda ou que não haverá dinheiro para realizar as 
obras da Copa. Esses não são recursos para fazer as 
obras ou para dar aos Estados e Municípios para fa-
zerem as obras da Copa. Os Estados e os Municípios 
estão-se endividando. Os Estados e os Municípios 
estão tomando dinheiro emprestado no BNDES a fim 
de que sejam construídos estádios e aeroportos, para 
que sejam realizadas obras que permitam melhor mo-
bilidade urbana, enfim, para dar condições às cidades-
-sedes da Copa de receber a Copa do Mundo em 2014.

Por comodidade, apenas por comodidade, o Go-
verno está agora pedindo mais 4 anos. Não há neces-
sidade de se prorrogar a DRU por mais 4 anos.

Agora vem o argumento da crise internacional. 
Ora, para quem tem uma maioria expressiva, esmaga-
dora, como tem o Governo nesta Casa e no Senado 
Federal, por que está pedindo mais 4 anos para, com 
uma emenda constitucional, mexer no Orçamento sem 
dar conhecimento ao Congresso Nacional? No fundo 
é isto: mexer no Orçamento, remanejar o Orçamento 
sem dar conhecimento ao Congresso Nacional.

Sras. e Srs. Deputados, a DRU é a desvincula-
ção de receitas das contribuições sociais. A receita 
das contribuições sociais é retirada, é remanejada. Ela 
deveria ter um nível de execução orçamentária muito 

maior do que os 4% que a saúde tem e do que os 5% 
que a educação tem.

Nós entendemos que é chegada a hora de dar 
um basta.

Por isso, vamos votar “sim” ao nosso requerimen-
to para a quebra do interstício.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu 
não consigo identificar a letra de quem se inscreveu 
pelo PSDB para falar contra. Eu pediria ao Líder do 
PSDB que viesse à Mesa, porque há uma assinatura 
completamente ilegível aqui. (Pausa.)

Ele também não reconhece. Alguém do PSDB 
poderia vir aqui? Há um Deputado inscrito para falar 
contra, e o assessor não identificou. (Pausa.)

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, realmente é inacreditável – muitas pessoas 
estão assistindo a esta sessão pela TV Câmara e a 
ouvindo pela Rádio Câmara – que o PT, que no passa-
do pregava tanto o debate, deseja nesta hora suprimir, 
não permitir o debate de matéria tão importante para 
a vida dos brasileiros.

Nós estamos falando de cerca de 100 bilhões 
de reais. É um volume de expressão econômica ex-
tremamente elevado, e o PT não quer que a popula-
ção brasileira assista ao debate sobre a destinação 
desses recursos.

O que deveria o Governo fazer, em verdade, era 
cuidar da maior eficiência da gestão da administração 
federal, administração que prima pelo desperdício. 
Hoje, o Governo Federal, praticamente por uma ação 
de aparelhamento, capturou o Estado. Hoje o Gover-
no Federal, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é um governo que tem cerca de 39 órgãos em nível 
de Ministério.

Como pode um chefe de Estado administrar e 
oferecer racionalidade a uma administração em que 
tem que trabalhar e articular com 39 personalidades 
distintas? Verdadeiramente, não há necessidade de 
tantos órgãos. Isso significa, Sr. Presidente, utilizar o 
dinheiro do contribuinte brasileiro para o desperdício, 
para uma gastança que não tem fim.

O que nós assistimos – e lamentamos dizer isso, 
porque falamos com tristeza – é a um governo que está 
sendo marcado por sucessivos escândalos em inúme-
ras pastas. São organizações não governamentais fan-
tasmas, administradores laranja, personalidades que 
estão saqueando o dinheiro da população.

E agora o Governo deseja disponibilizar 100 bi-
lhões de reais que deveriam estar devidamente alo-
cados na área social, na previdência, na educação, 
na saúde pública. A cada ano, a participação relativa 
do Governo Federal nos gastos com a saúde do povo 
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brasileiro vem reduzindo. Mas o PT não quer o debate. 
O PT não quer que a população saiba qual o destino 
destes 100 bilhões de reais.

O que eu falo agora... Peço a atenção inclusive 
das pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo nes-
ta hora – você, contribuinte brasileiro. Certamente, se 
eu fizer uma pergunta aqui... O que é mais importan-
te: aprovar a liberação de 100 bilhões de reais para 
ser utilizado por um governo que desperdiça, que não 
aplica bem o dinheiro público, ou reduzir o número de 
Ministérios?

Essa é a pergunta que eu faço. E tenho certeza 
de que a maioria esmagadora do povo brasileiro vai 
dizer que quer uma máquina enxuta que possa melho-
rar a saúde pública, que possa melhorar a qualidade 
da educação, trazer mais segurança para as cidades 
e para a zona rural.

Mas, como eu disse aqui no início, o Governo – 
especificamente o PT, o Governo do PT – chega a esta 
hora, negando o seu passado, e apresenta uma proposta 
para a não discussão. Isto é uma coisa absurda: a não 
discussão de um projeto de tão grande importância.

O projeto, em 1994, quando da implantação do Plano 
Real, tinha realmente fundamentação. Em 1994, Sra. Pre-
sidente, nós assistíamos a um país que não tinha moeda 
forte. E uma nação que não tem moeda não é uma na-
ção. Nós víamos ali uma inflação descontrolada. Naquele 
momento, o PSDB, o ex-Presidente Itamar Franco, os téc-
nicos, a liderança do ex-Presidente Fernando Henrique, 
nós implantamos o Plano Real, que foi implantado contra 
o voto do PT nesta Casa. O PT não queria o Plano Real. 
Hoje, o PT não quer o debate. E o debate é fundamental.

Meus amigos e minhas amigas, são 100 bilhões, 
cerca de uma centena de bilhões de reais, 100 bilhões 
de reais que estariam sendo disponibilizados para uma 
utilização que não sabemos qual será no futuro.

O Governo deveria, sim, frear a gastança, reduzir 
o número de Ministérios e combater a corrupção, o que 
lamentavelmente não vem acontecendo.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
orientar as bancadas.

Como vota o PT? (Pausa.)
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Para encaminhamento 
não são dois e dois, Sra. Presidente?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Infe-
lizmente, eu quero dizer uma coisa desagradável que 
acontece aqui na Mesa. Não, é um e um. Um a favor e 
um contra. Muitas vezes, usam um artifício que é de-
sagradável até para quem está conduzindo a sessão. 
As pessoas se inscrevem, dois a favor; mas vêm na 
lista do contra e colocam o nome para falar a favor, ou 
colocam o nome para falarem dois contra.

Desta vez eu deixei passar, mas da próxima vez 
não vou deixar.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
orientar as bancadas.

Como vota o PT?
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, os Líderes 
do PSDB vieram a plenário e falaram do número de 
Ministérios do Governo Dilma. Gostaria de refrescar 
a memória do Líder do PSDB e perguntar quantas 
Secretarias têm o Governo do PSDB de São Paulo. 
Seguramente, são mais de trinta. Então, esse tipo de 
argumento é insuficiente e mostra a fragilidade do dis-
curso da Oposição ao nos combater.

Há pouco tempo nos acusaram quando reduzimos 
a taxa de juros, inclusive com um grupo de comentaris-
tas econômicos anunciando que haveria uma catástrofe, 
que haveria uma ameaça à estabilidade. Não foi isso 
o que aconteceu. A economia está caminhando com 
o devido cuidado e com a devida prudência.

Portanto, nós não podemos aprovar. O PT vota 
“não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Bom, eu 
queria dizer que já completou o tempo – são 20h06min 
– e este requerimento está prejudicado.

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sra. Pre-
sidente. Só para informar ao nobre Deputado que no 
Governo de São Paulo não existem secretários demi-
tidos por corrupção, diferentemente do Governo do PT.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Há 
outro requerimento sobre a Mesa.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Vocês abafaram uma CPI 
há pouco tempo lá, viu?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nós 
estamos tratando do requerimento que se encontra 
sobre a Mesa.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Não, não, não adian-
ta. Em menos de 1 ano, seis Ministros estão caindo, 
diferentemente do Governo de São Paulo.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Re-
querimento sobre a Mesa:

“Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 
193, combinado com o art. 117, X, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, o 
adiamento da votação, por 5 sessões, da PEC 
61/2011, que ‘altera o art. 76 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias’.”

Sala das Sessões, – Duarte Nogueira, 
Líder do PSDB.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar contra, tem a palavra o Deputado Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidenta, nós somos radicalmente 
contra esta proposição, e queremos acelerar para vo-
tar a prorrogação da vigência da DRU, porque o Brasil 
espera isso, até 2015.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar a favor, Deputado Antonio Imbassahy.

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, na verdade, volto a insistir na não compre-
ensão da bancada da Oposição e, com certeza, da 
grande maioria do povo brasileiro do motivo por que o 
Governo não quer debater o assunto.

Essa é uma questão relevante, de grande im-
portância para o povo brasileiro. O contribuinte, que, 
com o seu suor, paga imposto para o Governo Fede-
ral, quer saber, afinal de contas, o que significa essa 
manobra – a Desvinculação de Receitas da União –, 
que vai permitir ao Governo Federal movimentar cerca 
de 100 bilhões de reais. É muito dinheiro!

Faço aqui um apelo à bancada governista no sen-
tido de que mude a sua posição e permita o debate. 
É inacreditável que um partido cuja história foi cons-
tituída na busca do debate amplo com a sociedade 
brasileira, neste momento se recuse a fazê-lo e, mais 
do que se recusar a fazer, queira impedir o debate de 
matéria tão importante.

É o apelo que eu faço, Sra. Presidente – e o faço 
com espírito público. Eu sei que na bancada governista 
muitos Deputados não estão satisfeitos, ao contrário, 
estão até constrangidos em não poder participar de um 
debate ampliado. O que esses Deputados poderão di-
zer quando voltarem aos seus Estados e conversarem 
com os seus eleitores? Que contribuíram? Que foram 
liderados pelo PT e que não permitiram o debate de 
uma matéria dessa relevância? É realmente uma si-
tuação constrangedora!

Por isso, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, mais uma vez, o nosso apelo: vamos debater a 
matéria! São 100 bilhões de reais. Vamos organizar 
melhor o Orçamento. Vamos organizar melhor a ad-
ministração pública federal. Vamos acabar com essa 
gastança desenfreada. Vamos fiscalizar as organiza-
ções não governamentais, que se proliferaram de ma-
neira predatória e saquearam e saqueiam o Erário, o 
dinheiro do contribuinte brasileiro, que é colocado no 
Orçamento da União. Sim, porque há ONGs que pre-
judicam as organizações sociais que têm generosida-
de, que têm solidariedade e trabalham em benefício 
da população brasileira.

Esta é a solicitação: queremos um Governo qua-
lificado, um Governo com racionalidade, um Governo 
que utilize bem cada centavo do contribuinte brasilei-
ro. Um Governo que permita o debate, que não queira 
amordaçar a Casa, que não queira, de maneira alguma, 
que um assunto dessa grandiosidade... Volto a dizer: 
são cerca de 100 bilhões de reais. Para onde irá esse 
dinheiro? Não sabemos. Vamos dar um cheque em 
branco e permitir que esse dinheiro seja aplicado de 
maneira equivocada, tirando, às vezes, da área social?

É preciso melhorar a saúde, a educação, a segu-
rança, e não permitir uma insanidade, feito o projeto 
do trem-bala, que foi defendido aqui e que não anda. 
Mas o Governo quer colocar mais de 25 bilhões de 
reais nele, subsidiando um projeto que não tem ne-
nhum interesse para o povo brasileiro e não é priori-
tário, quando há tanta coisa importante para se fazer!

Portanto, Sra. Presidente, mais uma vez, o nos-
so apelo para a bancada governista: vamos debater 
esse assunto! A população que está nos vendo ago-
ra, o contribuinte que está acompanhando esta ses-
são quer saber para aonde vão esses recursos – 100 
bilhões de reais.

Sras. e Srs. Deputados, vamos dar um choque 
de racionalidade para acabar com esse desperdício, 
com essa gastança. Não podemos permitir que essa 
situação prossiga.

Portanto, é esta a nossa solicitação: debater a 
matéria.

O SR. GLADSON CAMELI (PP-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Deputado Gladson Cameli 
votou com o partido, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
orientar as bancadas.

PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMDB?
O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, 
Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Bloco 
PSB? (Pausa.)

O SR. EDSON PIMENTA (PSD-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSD vota “não”, Sra. 
Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSDB?
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “sim”, 
Sra. Presidente. 

E quero aproveitar, se me permite V.Exa., para 
marcar nossa posição absolutamente contrária à ma-
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nutenção da DRU da forma como o Governo está 
propondo.

O Deputado Ferro acaba de falar sobre a Se-
cretaria de São Paulo. Nós temos 23 Secretarias e 
mais duas: a Casa Civil e a Casa Militar. Portanto, 
o Deputado está desinformado. Quero repetir o que 
falou aqui o Deputado Imbassahy: lá, não se demite 
Secretários por corrupção, o que aqui é uma prática 
absolutamente normal.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSD?
O SR. EDSON PIMENTA (PSD-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Anteriormente, V.Exa. havia 
chamado o PSB, e eu fiz a orientação do PSD, Sra. 
Presidente.

Então, o PSD encaminha “não”.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Blo-

co PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, con-
tinuando insistindo no bem do Brasil, no bem do povo 
brasileiro, no bem da estabilidade e da credibilidade 
brasileira, principalmente diante do mercado interna-
cional, o Partido da República encaminha o voto “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PP?
O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, nós 
do PP também encaminhamos o voto “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – DEM?
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu 
volto a insistir em que o Brasil não precisa da DRU. O 
Brasil precisa de recursos para a seguridade social, 
precisa de recursos para a previdência e para a saú-
de. O Brasil precisa de mais investimento na educa-
ção. O Brasil precisa de recursos para a infraestrutura, 
como rodovias, ferrovias (que não existem), portos e 
aeroportos.

Nós precisamos, Sra. Presidente, de recursos 
orçamentários para construir pontes. Lá no meu Esta-
do, por exemplo, a recente construção de uma ponte 
foi empreendida com recursos do próprio Amazonas 
e empréstimos que o povo amazonense vai pagar. 
Não é justo!

Defendemos que a votação da DRU seja adiada 
por, pelo menos, cinco sessões, para que nós possa-
mos ter efetivamente maior conhecimento do assunto 
neste plenário.

O Plenário não sabe exatamente o que significa a 
DRU. A DRU não é PAC. A DRU não é investimento do 
Orçamento. A DRU é simplesmente o remanejamento 
de recursos, instituto que o Executivo está utilizan-
do para não dar satisfações ao Congresso Nacional. 
Com isso, os recursos orçamentários, sobretudo as 

contribuições, não são compartilhados com Estados 
e Municípios.

Portanto, o nosso voto é “sim”. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PDT?
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
PDT apresentou uma PEC que propõe a retirada da 
Desvinculação das Receitas da União sobre a arreca-
dação da seguridade social.

De acordo com os números, no ano passado, 45 
bilhões foram retirados da seguridade social por meio 
da DRU e transferidos para a Conta Única do Tesouro.

Por isso é que não queremos fazer o adiamento 
desta votação. Nós queremos fazer a votação. E, para 
que ela ocorra, vamos discutir o mérito contido na PEC 
nº 61 e mostrar que os argumentos da Liderança do 
Governo no sentido de que o Governo precisa da DRU 
para enfrentar a crise mundial, lamentavelmente, são 
absolutamente infundados, porque não foi com a DRU 
que nós enfrentamos a crise em 2008.

Nós queremos fazer a votação, entrar no mérito 
da discussão e mostrar, mais uma vez, que o que nos 
sangra não é o gasto corrente, mas a dívida pública. 
Para isso, queremos tirar a DRU da seguridade social.

Votamos “não” ao adiamento.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Blo-

co PV/PPS?
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, antes 
de dizer o nosso posicionamento, eu queria aproveitar 
esta oportunidade para externar a minha estranheza 
e a minha preocupação.

Ouvimos hoje à tarde uma declaração tremen-
damente preocupante feita por um Ministro de Estado. 
Parece até que vivemos no período do bang bang. Um 
Ministro de Estado dizer que só sai do Ministério aba-
tido a tiro evidentemente é algo que degrada a demo-
cracia brasileira. E a Presidente da República nada diz.

Nós aqui discutindo se vamos adiar ou não uma 
votação, e a República assiste a esse triste espetácu-
lo de um Ministro de Estado, denunciado por permitir 
corrupção no seu Ministério, dizer que só sai se for 
abatido a tiro.

Quanto à votação, o PPS/PV tem posições diver-
gentes: nós do PPS somos favoráveis ao adiamento; o 
PV, não. Dessa forma, liberamos as bancadas.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSC?
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota 
“não”, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PRB?
O SR. MÁRCIO MARINHO (PRB-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente Rose de 
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Freitas, o Partido Republicano Brasileiro tem interes-
se em que essa matéria seja votada hoje e, por isso, 
encaminha o voto “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o PSOL quer 
debater. Agora, o Plenário, por maioria, disse que não 
quer fazê-lo, e vamos votar a toque de caixa.

Nós queremos debater para lembrar, por exem-
plo, que o atual Ministro de Ciência e Tecnologia, anti-
gamente Deputado competente, um economista, aqui 
mesmo neste plenário, falando em nome do PT, disse 
que a DRU – Desvinculação de Receitas da União de-
veria se chamar “Desvio de Receitas da União”, que a 
União já tinha 43% do seu orçamento comprometidos 
com encargos financeiros da dívida pública e que isso 
iria somar para um comprometimento maior.

Por outro lado, um ex-Governador de Minas, atu-
al Senador pelo PSDB, que hoje se posiciona contra 
a DRU, antes disse: “O Orçamento da União é muito 
engessado; essas vinculações são excessivas e cres-
centes; o que precisamos é ter condições de fazer um 
uso mais adequado da arrecadação, para o equilíbrio 
fiscal, sem ficar presos a essas vinculações sociais”, 
vinculações que o Constituinte, corretamente, deter-
minou, especialmente na seguridade social. 

Não podemos aceitar tanta incoerência, de par-
te a parte. Queremos trazer a nossa visão, que difere 
de ambas.

O nosso voto é “sim”, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PMN? 

(Pausa.)
PRTB? (Pausa.)
Minoria?
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, a DRU 
foi criada em 1994, no Governo Itamar Franco, numa 
outra realidade econômica e fiscal do Brasil. Naquele 
momento faltava credibilidade internacional ao nosso 
País. Não existia crescimento de arrecadação. Eram 
apenas 4%. Hoje é o triplo. Existia deterioração fiscal 
e econômica do País, diferentemente do que é enfren-
tado no momento.

O PT é engraçado: no momento em que quer di-
zer que existe aqui estabilidade econômica, diz que a 
crise mundial era apenas uma marola no Brasil, não 
um tsunami. Ou seja, o Governo do PT era o melhor 
do mundo; agora, não. Para desvincular 20% das ar-
recadações do País, o Governo visualiza uma grande 
crise mundial econômica que pode vir a atingir o País. 
São duas versões, são duas caras.

É uma metamorfose ambulante este Governo do 
PT; é um Governo que dizia que a matéria era incons-

titucional e hoje quer aprová-la; é um Governo que 
quer desvincular 100 bilhões de reais, mas não tem a 
coragem de discutir o assunto. Ele fica fugindo, orienta 
o voto “não”, sem querer, no mínimo, justificar para a 
sua bancada. É só “não”, “não”, “não” à possibilidade 
de discutirmos a matéria.

Este é um Governo de duas caras. Quando lhe 
convém, quer tirar dinheiro do bolso do trabalhador, 
dinheiro que deveria se destinar a investimentos no 
País, à Previdência Social, ao abono salarial, e não às 
ONGs que estão sendo financiadas com recursos que 
serão desvinculado dos cofres da União.

Portanto, por respeito ao povo brasileiro, a Minoria 
orienta “não” ao adiamento da discussão.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Go-
verno?

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Governo orienta o voto “não”, 
Sra. Presidenta.

O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, corrijo: o 
voto é “sim”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – Aqueles 
que forem pela aprovação do requerimento permane-
çam como se acham. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM) – Peço 

verificação, Sra. Presidente.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP) – Peço 

verificação.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG) – Conjunta, Sra. 

Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Veri-

ficação conjunta.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC) – Verificação 

conjunta, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Ve-

rificação concedida. O SR. PAUDERNEY AVELINO 
(DEM-AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. 
Presidente, aproveitamos para anunciar para a banca-
da do nosso partido que mudamos a orientação: em 
vez de “sim”, “obstrução”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aque-
les que quiserem aproveitar o momento para modificar 
a orientação, que o façam agora.

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
PSDB entra também em obstrução.
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O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
te, PSB “não”.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, como está libe-
rado o Bloco PV/PPS, eu gostaria de dizer que o PPS 
está em obstrução.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Partido da República convoca os seus Parlamentares 
a descerem de seus gabinetes o mais rápido possível 
e virem ao plenário, porque teremos muitas votações 
ainda. Quanto maior celeridade dermos ao proces-
so, mais rápido votaremos a DRU, em primeiro turno, 
nesta sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A Pre-
sidência solicita a todas as Sras. Deputadas e Srs. De-
putados que tomem os seus lugares a fim de ter início 
a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor do posto. 
O painel está com as orientações corrigidas, in-

clusive.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
PDT convoca os Deputados da sua bancada a com-
parecerem ao plenário para agilizar esta votação e, o 
mais rápido possível, entrarmos no mérito da discus-
são sobre a incidência da DRU nas receitas da União.

Convocamos a bancada do PDT.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Vicentinho, V.Exa. gostaria de fazer uso da 
palavra? (Pausa.)

O SR. OZIEL OLIVEIRA (PDT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, votei com 
o partido na última votação.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, gostaria que V.Exas. olhassem o cartaz da 
Campanha Salarial Nacional Unificada da Confedera-
ção dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal 
– CONFETAM.

A CONFETAM resolveu lançar essa campanha 
salarial, juntamente com a Frente Parlamentar em 
Defesa do Servidor Público Municipal, presidida pelo 
nosso companheiro Deputado Artur Bruno. Vários De-
putados, a exemplo do querido Deputado Amauri Tei-
xeira, e representantes de todos os Estados brasileiros 
compareceram ao ato de lançamento para parabenizar 
e apoiar essa campanha extraordinária realizada pelos 
servidores municipais em âmbito nacional.

E o que pedem os trabalhadores municipais? 
Saúde da Família, atenção aos idosos, limpeza da ci-

dade, direitos básicos da cidadania e valorização dos 
servidores municipais. E há toda uma pauta em que 
constam pontos como a destinação de 10% do PIB 
para a educação, a valorização do servidor público, 
ganho real do salário, concurso público, fim do assédio 
moral no local de trabalho e outros, como, por exem-
plo, a regulamentação da Convenção nº 151 da OIT, 
que já aprovamos aqui e que foi também aprovada no 
Senado e sancionada pela Presidente da República.

Pedimos, então, aos nobres colegas Parlamen-
tares que ajudem cada Município deste País no lan-
çamento dessa grande campanha, que tem o nosso 
total apoio. Para concluir, parabenizo a Presidenta do 
CONFETAM, Graça Costa, e todos os dirigentes que 
vieram a Brasília para o lançamento dessa campanha 
salarial, acreditando também no apoio da Câmara dos 
Deputados. 

Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
te, votei com o partido anteriormente.

O SR. ASSIS CARVALHO – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado.
O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero so-
mente dar como lido pronunciamento em que informo 
que tivemos hoje uma reunião da bancada do nosso 
partido, o PT, com a presença do Ministro do Desen-
volvimento Agrário e com o Presidente do INCRA.

Entre os muitos temas abordados, foi levantado 
um que considero muito relevante: a demarcação da 
terra das comunidades remanescentes dos quilombolas.

Em todo o Brasil, são mais de 1.100 processos 
em andamento. É necessário que essa situação seja 
resolvida. Na verdade, o Brasil tem uma dívida com 
os negros, com os quilombolas, que precisam ter a 
titularidade de suas terras resolvida – e esse é um 
compromisso que assumimos.

Era isso, Sra. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gosta-
ríamos de registrar que participamos hoje da reunião 
da bancada do PT nesta Casa com a presença do Mi-
nistro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, 
e do Presidente do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária – INCRA, Celso Lacerda.

Entre os diversos assuntos abordados, o Pre-
sidente do INCRA tocou em questão que considero 
de grande importância: a titulação de terras das co-
munidades remanescentes de quilombolas. Estudos 
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apontam a existência de mais de 3 mil comunidades 
quilombolas no País, mas apenas 6% delas têm o tí-
tulo das terras que ocupam.

Em todo o Brasil, são mais de 1.100 os proces-
sos em andamento relativos a titularidade dessas ter-
ras e, segundo dados da Superintendência Estadual 
do INCRA, cerca de 50 deles são referentes ao Piauí.

Questão que precisa de mais atenção e menos 
burocracia, a titularidade tem sido um grande entrave 
na luta pelo reconhecimento dessas comunidades e 
sua permanência nas terras em que se encontram.

Diferentemente do que ocorre na reforma agrá-
ria, os quilombolas já estão nas terras, e a titulação, 
no caso dos quilombos, é coletiva, mas representa um 
desafio por ser uma lei relativamente nova.

Celso Lacerda afirmou durante a reunião que o 
Direito Agrário ainda é muito pensado em cima das 
propriedades individuais e dos grandes proprietários.

É preciso mudar o modelo tecnológico de pro-
dução. Os pequenos agricultores ainda não se apro-
priaram da riqueza produtiva do Brasil, e, por isso, o 
modelo atual de produção beneficia mais os grandes 
produtores em detrimento dos pequenos.

Não podemos esquecer as políticas de incentivo 
ao pequeno produtor desenvolvidas principalmente du-
rante os Governos Lula e no atual, mas é necessário 
compreender que qualquer política precisa, antes de 
tudo, ser abraçada pelos seus beneficiários, coisa, que 
infelizmente, ainda não vemos nesse meio. O nosso 
desafio é mudar essa realidade – e sabemos que essa 
não é uma tarefa para curto prazo.

Era isso, Sra. Presidente. 
Agradeço a V.Exa. a atenção e peço que dê pu-

blicidade a este breve pronunciamento nos meios de 
comunicação da Casa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Quero 
registrar, com prazer, que o Deputado Eudes Xavier 
traz ao plenário o Vereador Acrísio Sena, Presidente 
da Câmara Municipal de Fortaleza, que recebemos 
com muito prazer nesta Casa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Amauri Teixeira.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu quero 
registar que entrei com requerimento hoje solicitando 
que seja realizado pela Receita Federal um ciclo de 
debates sobre o controle social do Sistema Tributário 
Brasileiro, especialmente sobre a gestão tributária e, 
mais especificamente, sobre o controle social da ad-
ministração tributária da Receita Federal.

Muito obrigado, Sra. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, in-
formo à Casa que hoje apresentei requerimento na 
Comissão de Finanças e Tributação para a realização 
da primeira edição de ciclo de debates sobre o controle 
social da política e administração tributárias no País. 
Propus a realização do evento no dia 6 de dezembro 
de 2011. A audiência terá o apoio do SINDIRECEITA 
– Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Re-
ceita Federal do Brasil.

O tema do controle social da administração pú-
blica é de grande importância para o Brasil, cuja de-
mocracia atingiu patamar de maturidade tal que hoje a 
sociedade reclama a adoção de novos mecanismos de 
acompanhamento e controle da administração pública, 
em especial a obediência aos princípios de transpa-
rência, moralidade e eficiência.

Muito se fala, hoje, sobre o controle social voltado 
para a execução de políticas públicas, ou seja, para 
as atividades que envolvam a aplicação dos recursos 
públicos. Porém, pouco se fala sobre mecanismos de 
controle que incidam sobre a atividade de tributação. 
Um sistema tributário injusto ou desequilibrado e uma 
má gestão desse sistema são tão ou mais nefastos 
para o País que o mau emprego dos recursos.

Uma adequada política tributária reflete o grau 
de desenvolvimento de um povo. Regressiva, ou de-
sequilibrada, onerando mais os que podem menos, 
ela expressa um país injusto, uma sociedade desi-
gual, na qual os mais pobres pagam mais e os mais 
ricos são beneficiados. Não necessariamente um país 
desenvolvido tem uma carga tributária baixa, embora 
seja frequente a associação entre justiça fiscal e carga 
tributária reduzida. Com efeito, os países desenvolvi-
dos podem ter cargas tributárias elevadas, mas elas 
devem estar vinculadas ao que o Estado oferece aos 
seus cidadãos.

O Brasil, porém, é um País cuja política tributária 
não reflete as necessidades da população. Tem uma 
das cargas tributárias mais elevadas do mundo, mas 
a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade ain-
da não é adequada ao perfil de um país desenvolvido. 
Embora recentes avanços tenham contribuído para re-
duzir a desigualdade de renda e a pobreza, colocando 
o Brasil entre os países de desenvolvimento humano 
elevado, o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, 
divulgado pelas Nações Unidas em 1º de novembro de 
2011, coloca o país na 84ª posição, abaixo de países 
como Argentina, Chile, México, Colômbia, Panamá, 
Uruguai, Venezuela, Costa Rica, Peru, Equador, ape-
nas para citarmos os vizinhos latino-americanos. O 
coeficiente de Gini no Brasil ainda reflete um elevado 
grau de concentração de renda: continuamos entre os 
dez países do mundo com maior grau de desigualdade.
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Parte dessa situação decorre das fragilidades do 
sistema tributário e da política tributária. No entanto, 
o Brasil não tem um fórum governamental que propi-
cie à sociedade discutir, avaliar e formular propostas 
ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo para o seu 
aperfeiçoamento. Tampouco existem formas eficazes 
de propiciar um escrutínio da sociedade sobre a admi-
nistração tributária de forma a promover a sua accoun-
tability, responsabilização, aferindo seu desempenho, 
a razoabilidade e eficiência das medidas adotadas, os 
seus efeitos e impactos gerais sobre os contribuintes, 
os agentes econômicos e as receitas governamentais.

Assim, com o intuito de robustecer o debate com 
a sociedade brasileira a respeito da participação da 
sociedade civil organizada na cogestão da administra-
ção tributária federal, dando-lhe maior transparência, 
eficiência e eficácia, e com vistas ao aprimoramento 
do atendimento às demandas dos cidadãos no senti-
do de uma melhor utilização dos recursos disponíveis 
e na busca do ideal de justiça fiscal, torna-se neces-
sário estabelecer espaços institucionais que criem as 
condições de participação e controle social.

A busca desses propósitos atende ao interesse 
maior do País. Não se trata de enfraquecer o Gover-
no, ou o Presidente da República, ou seus Ministros, 
ou de invadir a seara do Parlamento. Trata-se, sim, de 
propiciar, naquele que é um dos mais importantes te-
mas de políticas públicas – senão o mais importante 
–, um espaço para a concertação social e para a pró-
pria legitimação dos tributos. Com efeito, os tributos 
não podem ser vistos como uma simples obrigação, 
imposta pelo Estado – como frequentemente se conclui 
da própria palavra “imposto” – aos cidadãos, empre-
sas e contribuintes em geral. A sua validade depende 
do atendimento de pressupostos, os quais devem ser 
aferidos por meio da discussão da adequação entre 
meios e fins e da aferição do próprio desempenho do 
Estado na função de arrecadar, com vistas ao seu 
aperfeiçoamento. Discussão que deve ser pública e 
transparente, em fóruns próprios e permanentes, que 
permitam o compartilhamento de uma responsabilidade 
que não pode ser vista como mero exercício de poder 
soberano do governante eleito, até porque dependente 
do princípio da legalidade e submetida aos princípios 
elencados no art. 145 e seguintes, e às limitações fi-
xadas nos arts. 150 a 152 da Constituição.

A necessidade de maior participação da socieda-
de na gestão pública é fato mundialmente reconhecido. 
Instituições como a Organização das Nações Unidas e 
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico destacam não somente a participação 
crescente dos cidadãos na formulação das políticas, 
das normas e regulamentos, como a participação de 

organizações representativas da sociedade civil em 
organismos de caráter deliberativo ou consultivo onde 
temas de interesse público e as próprias políticas são 
decididas. Importantes autores têm abordado esse 
fenômeno, como Jürgen Habermas, formulador do 
conceito de esfera pública, que é, sobretudo, o espa-
ço do debate público, do embate dos diversos atores 
da sociedade, que permite desenvolver processos de 
formação democrática de opinião pública e da vontade 
política coletiva e vincula-se a um projeto de práxis de-
mocrática radical, onde a sociedade civil se torna uma 
instância deliberativa e legitimadora do poder político, 
superando a visão de que a política é atributo das elites 
e tornando indispensável a adoção de mecanismos e 
procedimentos de participação, assegurando-se a to-
dos, principalmente aos grupos sociais minoritários, 
igualdade de acesso ao espaço público.

A Carta de 1988 define, no art. 1º, II, a cidadania 
como um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil, logo a seguir à soberania. O art. 10 prevê 
que é assegurada a participação dos trabalhadores 
e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos 
em que seus interesses profissionais ou previdenciá-
rios sejam objeto de discussão e deliberação. O art. 
194 prevê que a seguridade social será organizada 
com base em objetivos entre os quais está o “cará-
ter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados 
e do Governo nos órgãos colegiados”.

Inúmeras leis federais preveem espaços de con-
certação e participação social. Segundo a Secretaria-
-Geral da Presidência da República, a criação de con-
selhos de politicas publicas tem sido uma das formas 
mais abrangentes e consolidadas do diálogo que o 
Governo vem mantendo com a sociedade civil, tendo 
sido criados, entre 2003 e 2010, 19 conselhos, enquanto 
outros 16 foram reformulados com o objetivo de am-
pliar ainda mais essa interação. Tais conselhos, afirma 
a Secretaria-Geral da Presidência, “têm-se constituído 
como espaços próprios para incorporar pautas e inte-
resses dos setores sociais que buscam a melhoria da 
qualidade e a universalização da prestação de servi-
ços, destacando-se como instâncias de construção de 
direitos ainda não reconhecidos pelo Estado”.

Trata-se, portanto, de um caminho válido – reco-
nhecido, no plano interno, pelo próprio Executivo – para 
um ideal de justiça fiscal no Brasil.

Isso exposto, entendo ser altamente convenien-
te e oportuno o fomento do debate sobre o controle 
social da política e gestão tributária. Por isso, venho, 
por meio deste, propor que a Comissão, competente 
para tratar de temas relativos à política e à adminis-
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tração tributária, promova um ciclo de debates sobre 
o assunto aqui apresentado.

Muito obrigado.
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero mudar a 
orientação da Minoria para obstrução.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não. V.Exa. será atendido. A Minoria passa à condição 
de obstrução.

O SR. AFONSO HAMM – Sra. Presidenta, De-
putada Rose de Freitas...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado.

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, eu quebrei 
o dedo e é essa a minha forma de digitar. Estou fa-
zendo uma nova digitação. Então, estou sem o registro 
da presença.

Mas quero justificar aqui o meu voto: vou votar 
com o meu partido, o Partido Progressista. Nesta vo-
tação, o voto é “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Fica 
registrado e justificado o voto de V.Exa.

O SR. NEWTON LIMA – Sra. Presidenta...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado.
O SR. NEWTON LIMA (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Só para fazer uma comunicação.
Para a felicidade da região central do Estado, 

pelo estudo realizado pela Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro – FIRJAN, as cidades de Araraquara, 
Ribeirão Preto e São Carlos estão entre as 20 melho-
res cidades para se viver, com os maiores índices de 
desenvolvimento humano do País.

Na condição de ex-Prefeito de São Carlos, quero 
cumprimentar as nossas cidades, em especial a minha 
cidade, que completou 154 anos. Parabéns ao Prefei-
to Oswaldo Barba e aos demais Prefeitos; à Prefeita 
Dárcy Vera, de Ribeirão Preto, e ao Prefeito Marcelo 
Barbieri, de Araraquara, pelos extraordinários resulta-
dos, comprovados pelo estudo da FIRJAN.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Newton Lima. Esta Mesa parabeniza 
V.Exa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Júnior Coimbra.

O SR. JÚNIOR COIMBRA (PMDB-TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, pe-
gando carona nas palavras do Deputado Newton Lima, 
quero enaltecer nossa cidade de Palmas, capital de 
Tocantins, que aparece, nesse mesmo levantamento 

da FIRJAN, entre as 100 cidades com a melhor qua-
lidade de vida do País.

É uma cidade de apenas 22 anos de idade e, 
graças a Deus, já está encontrando essa maturidade 
oferecida ao cidadão palmense. Sou morador de Pal-
mas e estou muito feliz em estar vivendo em uma das 
100 cidades com melhor qualidade de vida do País.

A SRA. BRUNA FURLAN (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, o Deputa-
do acabou de falar do estudo da FIRJAN que colocou 
seu Município numa boa colocação. Gostaria de ren-
der minhas homenagens a minha cidade, Barueri, que 
ficou em primeiro lugar no ranking estadual e nacional 
nesse levantamento feito pela FIRJAN.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putada Bruna, eu queria que registrasse outra vez a 
sua cidade, porque o som ficou muito ruim.

A SRA. BRUNA FURLAN – O Deputado estava 
mencionando o índice da FIRJAN, e que sua cidade 
ficou muito bem colocada. Então, gostaria de render 
minhas homenagens a minha cidade, Barueri, que fi-
cou em primeiro lugar no ranking da FIRJAN em níveis 
estadual e nacional. É, segundo esse estudo, o melhor 
Município do Brasil.

Obrigada, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pa-

rabenizo V.Exa.
O SR. RENAN FILHO – Sra. Presidente Rose 

de Freitas...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Renan Filho.
O SR. RENAN FILHO (PMDB-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, queria co-
municar à Casa que hoje pela manha fizemos uma 
reunião na Comissão Especial que está discutindo a 
Lei Geral da Copa.

Recebemos o Secretário-Geral da FIFA, Jérôme 
Valcke, que trouxe boas notícias para o Brasil. A FIFA 
acatou a reivindicação de meia entrada para idosos, 
uma demanda do povo brasileiro, e a meia entrada 
para estudantes. Conseguimos também a promessa 
de venda de ingressos populares para os brasileiros 
que não têm condição de pagar os ingressos a preços 
normais da FIFA.

E, por fim, Sra. Presidente, garantimos que os 
ingressos da primeira fase da Copa do Mundo custa-
rão de 25 dólares a 60 dólares, preços relativamente 
acessíveis, tratando-se do evento de que se trata.

Portanto, foi uma grande vitória. Foi muito im-
portante receber aqui o Secretário-Geral da FIFA, que 
também nos garantiu, Presidente Rose, que no Brasil a 
Copa terá um tema social: Por um mundo desarmado 
e combatendo as drogas. É isso o que o Brasil precisa 
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fazer, assim como na África do Sul eles trabalharam 
o combate à AIDS, doença que assola aquele país.

Portanto, quero parabenizar todos os membros 
da Comissão e agradecer pela presença do Secretá-
rio-Geral da FIFA, Jérôme Valcke, e do Presidente da 
CBF, Ricardo Teixeira, e dizer ao povo brasileiro que 
no caminho que vamos o Brasil realizará uma grande 
Copa do Mundo, que será, sem dúvida, um evento 
que propagará para o mundo a nossa potencialidade 
econômica, nossas belezas naturais e, sobretudo, o 
povo acolhedor que é o povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidenta, considerando-se 
que esta é a votação de um requerimento, uma votação 
procedimental, e que 309 Deputadas e Deputados já 
votaram, penso que podemos encerrar a votação para 
agilizar os trabalhos.

Peço a V.Exa. que considere essa ponderação.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Está 

encerrada a votação.

VOTARAM
SIM:    9; 
NÃO:    298; 
ABSTENÇÃO:   1. 
TOTAL:    308 VOTOS.
O REQUERIMENTO FOI REJEITADO.

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – REQUERIMENTO 
DE ADIAMENTO DA VOTAÇÃO POR 5 SESSÕES – 
Nominal Eletrônica 
Início da votação: 08/11/2011 20:24
Encerramento da votação: 08/11/2011 20:36
Presidiram a Votação:
Rose de Freitas 
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O SR. EDINHO ARAÚJO – Sra. Presidenta, pela 
ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Re-
quereu a palavra como Líder o Deputado Duarte No-
gueira, pelo prazo de 6 minutos.

V.Exa. mantém a solicitação? (Pausa.)
O SR. RONALDO NOGUEIRA (Bloco/PTB-RS. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
ta, o Deputado Ronaldo Nogueira votou com o partido 
na votação anterior.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, o 
Deputado Darcísio Perondi votou “não”.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidenta Rose 
de Freitas, eu cheguei ao plenário e solicitei a palavra 
como Líder no aguardo da presença do Presidente 
efetivo da Casa, até para que eu pudesse manifestar 
a posição do PSDB em relação à votação da DRU.

Como tenho informações de que o Presidente 
já está chegando ao plenário, vou pedir à Mesa que 
registre o meu pedido de fala em nome Liderança e, 
tão logo o Presidente Marco Maia chegue, na presen-
ça dele, eu gostaria de fazer uso da palavra pela lide-
rança do PSDB.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado.

O SR. ANTONIO BRITO (Bloco/PTB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Deputado Antonio Brito votou com o partido na última 
votação.

O SR. EDINHO ARAÚJO – Pela ordem, Sra. 
Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado Edinho Araújo. Nós já proclamamos o 
resultado; a proposta foi rejeitada.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, pedi a pala-
vra para registrar que a FIRJAN reconhece São José 
do Rio Preto, no Estado de São Paulo, como a quinta 
cidade mais desenvolvida do País. Eu, rio-pretense que 
sou, que tive a honra de ser Prefeito daquela cidade 
por 8 anos, de 2001 a 2008, quero festejar, juntamente 
com toda a população e as autoridades constituídas, 
essa conquista que dá a São José do Rio Preto, no 
noroeste do Estado de São Paulo, a condição de uma 
das cidades mais desenvolvidas do Brasil.

Foi durante o nosso período que conseguimos 
resolver as grandes questões de infraestrutura, espe-
cialmente no que concerne à estação de tratamento 
de esgoto, porque não havia esgoto tratado na cidade. 

Hoje São José do Rio Preto tem 100% de esgoto tra-
tado e o problema de água está equacionado.

Sra. Presidente, fica o registro da condição que 
a FIRJAN, segundo o levantamento que fez, atribui a 
São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo.

O SR. JÂNIO NATAL (Bloco/PRP-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado 
Jânio Natal votou de acordo com o PR.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputa-
do Domingos Dutra votou com o partido na votação 
anterior.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado Paulo 
Pimenta acompanhou o partido na votação anterior.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não, Deputado.

O SR. FELIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
te, o Deputado Felix Mendonça votou com o partido 
na votação anterior.

O SR. ARMANDO VERGÍLIO (PSD-GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, o 
Deputado Armando Vergílio, do PSD, votou com o par-
tido nas últimas votações.

O SR. SILVIO COSTA – Sra. Presidente...
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 

não, Deputado Silvio Costa.
O SR. PADRE TON (PT-RO. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sra. Presidente, o Deputado Padre 
Ton votou com o PT.

A SRA. ROSANE FERREIRA (Bloco/PV-PR. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, 
a Deputada Rosane Ferreira votou com o partido na 
última votação.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sobre 
a Mesa requerimento de quebra de interstício, com o 
seguinte teor:

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos ter-

mos do artigo 185, § 4º, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que seja concedi-
da a verificação de votação do requerimento 
que solicita o adiamento da votação da PEC 
61/2011 por 4 sessões.”

Sala das Sessões, em 8 de novembro 
de 2011. – Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do 
Democratas.

O SR. LUIZ NOÉ (Bloco/PSB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Luiz Noé votou com o PSB na votação anterior.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois 
não.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar a favor, tem a palavra o Deputado Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
aqueles que acompanham esta sessão, o presente re-
querimento tem só um objetivo: permitir que esta Casa 
faça o debate sobre esse vício fiscal que o Governo 
Dilma pratica, a DRU. Mas o Governo talvez não queira 
que esse debate aconteça para não lembrar o que o 
PT e seus Líderes diziam no passado.

Então, aqui trago a série “recordar é viver”, Pre-
sidente Inocêncio.

O Senador Aloízio Mercadante, quando votou 
a DRU, disse o seguinte: “Isso fere a concepção da 
Constituição de proteger as políticas sociais”. Agora, 
porque é do Governo do PT, não fere mais.

O Deputado Walter Pinheiro dizia o seguinte so-
bre a DRU: “No fundo, é utilizada apenas para aprovar 
projetos de interesse do Governo, para fazer a distri-
buição de recursos à luz de uma lógica fisiologista que 
muitos têm combatido aqui neste Congresso” – esse 
era Walter Pinheiro.

Vamos lá para o meu amigo Nelson Pellegrino: 
“No fundo, a DRU é utilizada apenas para aprovar in-
teresses do Governo. No fundo, a DRU é, nada mais, 
nada menos, do que uma autorização desta Casa à 
União, no caso o Executivo, para ficar com os recur-
sos dos Estados e Municípios, recursos esses que têm 
origem na área social e que deveriam ser transferidos 
por disposição constitucional”.

Vejamos o Deputado e ex-Líder Henrique Fon-
tana falando sobre a DRU: “Esses recursos têm sido 
invariavelmente drenados para sustentar uma política 
suicida de juros e endividamento, dos quais o País se 
tornou absolutamente dependente”. Aliás, 175 bilhões 
de juros pagos pelo endividamento. Estava e continua 
correto o Deputado Henrique Fontana, só não está 
correto o seu voto, que, contrário ao que dizia no pas-
sado, vai ser a favor da DRU.

E o que dizia Antonio Palocci? “Devemos ter em 
vista que o Brasil precisa de uma reforma que faça 
justiça fiscal, crescimento econômico e geração de 
empregos. Não precisamos da DRU porque, dentre 
outras coisas, o Governo deve enfrentar o problema 
do ajuste fiscal sem necessitar de desvinculações.”

Sr. Presidente, o que de mais patriótico pode-
mos fazer nesta noite é não permitir a DRU. Por quê? 
Porque, para um Governo que arrecada 12% a mais, 
tirada a inflação do período anterior a cada ano, a DRU 
é desnecessária. A DRU é um vício fiscal que leva o 

Governo a gastar mais, e nós precisamos de um Go-
verno que gaste menos, que faça como a dona de casa.

Ah, estamos em crise? O que faz a dona de casa? 
Troca a marca do macarrão, compra uma massa de 
tomate mais barata, para de comprar queijo de boa 
qualidade, tira o iogurte do cardápio. O que ela faz? 
Ela economiza. Coisa que o Governo Lula não fez e 
tampouco o Governo Dilma faz – e, mais grave ainda, 
vai tirar 54 bilhões de reais da seguridade social.

E, aí, recebe uma autorização para poder emitir 
título da dívida pública. E, aí, endivida quem? O Go-
verno? O PT? A base aliada? Não. Endivida a dona 
de casa, o pai de família, o trabalhador, a trabalhadora 
brasileira. Essa é a realidade da DRU. A DRU é uma 
malandragem fiscal para o Governo gastar como bem 
quer e colocar no nosso bolso uma dívida de bilhões e 
bilhões de reais que nós, os nossos filhos e os nossos 
netos vamos ter que pagar.

Por isso ela precisa de debate, e é por isso que 
o Governo não quer debatê-la.

O SR. LEOPOLDO MEYER – Sra. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LEOPOLDO MEYER (Bloco/PSB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o partido na última votação.

O SR. RATINHO JUNIOR (PSC-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com o partido na última votação.

O SR. RIBAMAR ALVES (Bloco/PSB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei conforme orientação do partido na última votação.

O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação do partido na vota-
ção anterior.

O SR. EDMAR ARRUDA (PSC-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com a orientação do partido na votação anterior.

O SR. MANOEL JUNIOR (PMDB-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o partido na última votação.

O SR. RONALDO ZULKE (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com o partido na última votação.

O SR. MILTON MONTI (Bloco/PR-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do partido.

O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me a orientação do partido, o PSC.
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O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB-RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com a orientação do partido.

O SR. PAULO FREIRE (Bloco/PR-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o partido, Sr. Presidente.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vo-
tei de acordo com a orientação do partido.

A Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Marco Maia, Presidente.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me a orientação do PDT.

O SR. ASSIS DO COUTO (PT-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, votei conforme 
a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero alertar 
os Srs. Deputados, aproveitando que o plenário está 
cheio e os assessores estão aqui, para que nós tere-
mos, no mínimo, 40 votações nominais durante a noite 
e a madrugada. Então, quem não votar agora poderá 
votar na próxima, que terá computado seu voto de forma 
regimental. Não há necessidade de ficar anunciando 
que votou na sessão anterior com o partido.

Alerto também V.Exas. para que teremos su-
cessivas sessões extraordinárias até a finalização da 
votação da DRU.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
havia solicitado à Mesa a palavra como Líder, na sua 
ausência, e inclusive argumentei que queria fazê-lo 
quando V.Exa. chegasse. Portanto, eu requeiro a pala-
vra como Líder, ratificando o meu pedido. No entanto, 
para conveniência dos trabalhos, eu aguardaria para 
fazer uso da palavra quando do encerramento desse 
requerimento de quebra de interstício, tão logo ele 
possa ser deliberado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, logo em seguida ao Líder do PSDB, quero 
que V.Exa. também me inscreva para falar como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 

contra o requerimento, tem a palavra o Deputado Sil-
vio Costa.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTB-PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, há um ditado que 
diz que toda ausência é atrevida.

O Deputado Paulo Teixeira, Líder do PT, não está 
aqui, mas deve estar na Casa. Eu gostaria que ele es-
tivesse aqui, para escutar o que eu vou dizer olhando 
no seu olho.

A imprensa inventou um apelido até engraçado, 
e eu vou passar o recibo aqui: o apelido é “bancada 
gelatina”, que era a bancada do meu partido, o PTB, 
do PP, do PSC e do PR. Essa bancada – os quatro 
partidos – tem 109 Deputados. O Líder do PT, o Depu-
tado Paulo Teixeira, foi aos jornais e disse o seguinte: 
“O Governo tem uma base consistente na Câmara. 
Não são eles que dão o tom” – ou seja, o PTB, o PP, o 
PSC, o PR. “Eles não dão o tom. O Governo não pode 
reclamar de sua vida.”

Eu quero dizer ao Líder do PT, Paulo Teixeira, 
que, se a maioria dos Líderes pensasse como Silvio 
Costa, modéstia à parte, eles iriam ver um tom hoje. 
Sabem por quê? À Oposição ainda restam 87 baluartes 
– 87 restam. Juntando com uma parte da Oposição do 
Paraguai, temos mais uns 50. Juntando com aqueles 
109, teríamos 250, 270 Deputados. Então, não é o PT e 
não é o PMDB que mandam nesta Casa. (Muito bem!)

Eu exijo respeito ao meu partido, o PTB. (Palmas.)
Agora, por exemplo, o Líder do Governo não está 

aqui, mas eu procurei Odair. Acho que a Oposição fez 
uma proposta decente. É decente a proposta da Oposi-
ção: votar a DRU de dois em dois anos. Qual é o prob-prob-
lema nisso? Nós já cometemos o equívoco de votar o 
salário mínimo só em 2015! Nós aqui não vamos votar 
mais salário mínimo para o Brasil. Somos Deputados 
do Brasil, mas salário mínimo não discutimos mais. Só 
quem vai discutir salário mínimo é a próxima bancada 
da Câmara Federal. Nós perdemos essa prerrogativa 
de trazer o debate para cá. Foi um erro!

Agora, vamos cometer um novo erro: botar a 
DRU para 2015. Nós não sabemos como vai ficar a 
economia mundial; nós não sabemos como vai ficar 
a economia do País. Nós precisamos ter uma política 
que valorize o Parlamento. Qual é o problema de, da-problema de, da- de, da-
qui a dois anos, em 2013, voltarmos a discutir a DRU? 
Onde está a falha da Oposição? Qual é o problema?

Eu acho que o Governo tem de compreender que 
no Parlamento, às vezes, ele tem de ceder um pouco 
para poder crescer.

Quero fazer um apelo ao Líder do Governo, Vac-
carezza, ao Relator: vamos acatar a emenda da Opo-
sição, porque é boa para o País, protege o País, e é 
boa para o Parlamento. (Palmas.)

O SR. LEONARDO QUINTÃO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.
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O SR. LEONARDO QUINTÃO (PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Na votação anterior 
votei com o PMDB.

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orientar.
Como vota o PT? (Pausa.)
O PT está sem Líder no plenário.
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMDB?
O SR. RENAN FILHO (PMDB-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSB? (Pausa.)

Como vota o PSDB?
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota a favor.
“Não”.
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
Bloco PSB/PCdoB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSDB 
vota “sim”.

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSD? (Pausa.)

“Não”.
O SR. EDSON PIMENTA (PSD-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSD vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PR vota 
como?

O SR. MILTON MONTI (Bloco/PR-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PR vota “não”, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PP, como 
vota?

O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Democra-
tas, como vota? (Pausa.)

Como vota o PDT?
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente...
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
queremos, primeiro, que fique clara a proposta sobre 

a quebra de interstício. O PDT tem defendido, desde 
o início das votações, simbólicas e nominais, que nós 
devemos entrar no mérito da matéria, até para que não 
façamos aqui um jogo maniqueísta daqueles que estão 
do lado do Governo e do bloco da Oposição. Nós já 
mostramos, desde a Comissão Especial, que há uma 
outra proposta que coloca o dedo na ferida do proble-
ma do desvio de recursos da seguridade através da 
DRU para a conta única.

Então, o PDT quer entrar no mérito, quer entrar 
no mérito o mais rapidamente possível. Não queremos 
empurrar com a barriga para 2013. Esse acordo é de 
quem quer empurrar o mérito com a barriga, porque 
em 2013 vem um outro argumento, prorroga-se nova-
mente, e o mérito não vai ser apreciado nesta Casa.

Então, o PDT é contra, porque quer entrar no 
mérito, e entrar no mérito é discutir o que é o conteúdo 
da DRU, quem a DRU prejudica e para onde vão os 
recursos desviados da seguridade social.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PV/PPS?

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
nosso Bloco PV/PPS tem, evidentemente, dificuldade 
para votar esta matéria. Mas o PPS claramente vota 
“sim”, pelo requerimento, deixando liberado o Bloco 
para votar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC? (Pausa.)

O PRB, como vota?
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 ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a própria dis-
cussão e o nome do que se propõe aqui de alteração 
constitucional já revela o caráter extraordinário, provi-
sório, temporário e temerário também desta matéria.

Ela começou em 1994, com o Fundo Social de 
Emergência. Mas nós sabemos que o que é provisório, 
temporário, emergencial, no Brasil, sobretudo o que 
atende aos interesses do setor financeiro, do grande 
capital, acaba se tornando permanente. Então, a dis-
cussão está torta. A celeridade para se votar prejudica 
o próprio debate de mérito.

Nesse sentido, cobrar o debate, cuja discussão 
inclusive já foi encerrada equivocadamente aqui, nos 
faz dizer “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PMN? (Pausa.)

PRTB? (Pausa.)
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O SR. RATINHO JUNIOR – Pelo PSC, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, o Plenário já está se conscien-
tizando de que não tem a necessidade mais de uma 
matéria como esta, da desvinculação de 100 bilhões 
de reais, deste cheque em branco ser passado para 
o Executivo, para a Presidente da República, nos pró-
ximos 4 anos.

Não há uma causa que realmente faça o Ple-
nário, independentemente de ser base do Governo 
ou Oposição, se curvar a essa vontade do Executivo 
e dar à Presidente da República essa credencial de 
deformar, de destruir o Orçamento, de acabar com a 
transparência do Orçamento e de dar margem e opor-
tunidades para que...

(O microfone é desligado.)
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, só 

para sinalizar o voto e concluir a fala, dar oportunida-
de para que continuemos a assistir o dinheiro da so-
ciedade brasileira sendo transferido para as mãos de 
organismos corruptos, enquanto o cidadão trabalha 
para pagar imposto no País.

Por isso, Sr. Presidente, o Democratas orienta a 
votação e pede exatamente o voto “sim”, para não só 
quebrarmos o interstício, mas, a partir de agora, votar-
mos todos os nossos requerimentos pelo painel, para 
que a sociedade saiba a posição de cada Parlamentar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RATINHO JUNIOR – Sr. Presidente, pelo 

PSC.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSC?
O SR. RATINHO JUNIOR (PSC-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSC orienta “não”.
A SRA. SANDRA ROSADO – Pelo Bloco, Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o Bloco?
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco PSB/PTB/
PCdoB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação...
O SR. FELIPE MAIA – Pela Minoria, Sr. Presi-

dente.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Governo vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
a Minoria?

O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Minoria está 
convencida de que a DRU, primeiro, é inconstitucional, 
de acordo com a própria ADIN que o PT apresentou 
no ano de 2000. O PT argumentou que a matéria era 
inconstitucional, e o PT agora está querendo aprovar.

Outra certeza que este Plenário tem é de que a 
DRU não serve ao Brasil. Ela serve ao Governo; ela 
serve para pagar o custeio da máquina. Essas pala-
vras são do PT, são de Deputados do PT que falaram 
literalmente isso na Comissão Especial.

Se a DRU é importante para o Governo... Por 
quê? Porque enriqueceu, aumentou, está parruda a 
máquina, com 40 Ministérios, cargos comissionados 
e ONGs recebendo dinheiro. Por que não adequar, em 
dois anos, a realidade para o que o Brasil precisa, para 
que a DRU seja uma matéria importante para o País e 
não importante para o PT, que é ao que se presta hoje?

Estamos aprovando a desvinculação...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para con-

cluir, Deputado.
O SR. FELIPE MAIA – Com esta votação, Sr. 

Presidente, o Congresso Nacional está autorizando o 
Governo a desvincular 100 bilhões de reais. E é válido 
nós dizermos que o rombo da Previdência é de 64 bi-
lhões. Ou seja, o Governo vai tirar 100 bilhões de reais 
através da DRU, vai deixar um rombo de 64 bilhões, 
para ter que emitir títulos da dívida pública no merca-
do, captando e pagando juros com o dinheiro suado do 
povo brasileiro, que trabalha para pagar os impostos.

Portanto, a orientação consciente da Minoria é 
“sim” à quebra do interstício.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quero avisar 
a V.Exas., Líderes, que, como nós estamos num pro-
cesso de votação complexo, com obstrução por parte 
da Oposição, a partir de agora nós vamos nos utilizar 
do Regimento. Portanto, o tempo para as intervenções 
vai ser aquele previsto no Regimento. Nem um segundo 
a mais nem um segundo a menos, certo?

Então, quero pedir a V.Exas. que compreendam 
os posicionamentos deste Presidente, sem 1 segundo 
a mais ou 1 segundo a menos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e os 

Srs. Deputados que forem favoráveis ao requerimento 
permaneçam como se acham. (Pausa.)

O REQUERIMENTO FOI REJEITADO.
O SR. PAULO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputa-

do Paulo Teixeira foi citado na intervenção feita pelo 
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Deputado Silvio Costa. Eu vou lhe conceder o tempo 
para que S.Exa. possa se defender.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Silvio 
Costa, Deputado estridente nesta Casa, leu uma maté-
ria. Eu aconselho que S.Exa. releia a matéria, porque 
numa leitura muito rápida S.Exa. atribuiu a mim algo 
que eu não disse. E mais grave: S.Exa. atribuiu a mim 
eventual conflito com partidos da base com os quais 
mantenho diálogos muitos importantes, muito produ-
tivos, e os considero muito importantes para o Brasil, 
para esta Casa e para o Governo.

O Deputado Silvio Costa falou de uma matéria na 
qual a jornalista disse e atribuiu a existência de uma 
chamada “bancada gelatina”, que eu neguei.

Na minha opinião, o Governo tem maioria, maio-
ria firme, maioria consistente, maioria que tem tutano 
para enfrentar os temas que enfrentou neste ano, tanto 
que o Governo ganhou todas as matérias nesta Casa.

Portanto, não admito essa denominação que não 
é minha. Não tenho essa denominação.

Líder Aguinaldo Ribeiro, do PP, V.Exa. conhece 
o nível de relação respeitoso que tenho com o PP, de 
parceiro. O PP tem grande importância nesta Casa.

O Líder Jovair Arantes não está aqui, mas o Lí-
der do PTB, Alex Canziani, que tem, como Vice-Líder, 
representado o PTB, sabe o respeito que tenho pelo 
PTB. Sei o quanto o PTB é importante para esta Casa 
e para o Governo. Também ao Líder do PR, o Deputa-
do Lincoln Portela, quero falar da importância do PR. 
O PR sabe o quanto atuei nessa crise.

Portanto, se tem alguém que assumiu ser parte 
da tal “bancada gelatina” foi apenas um Deputado que 
se pronunciou nesta tarde. E não vou polemizar com 
V.Exa., porque V.Exa. sabe também o quão respeito-
samente sempre o tratei. Mas não admito que V.Exa. 
atribua a mim posições que não tive, afirmações que 
não fiz, relações que não postulei quanto a parceiros 
pelos quais eu tenho o maior respeito.

Por isso, quero aqui, Líder Aguinaldo Ribeiro, di-
zer que não preciso de interlocutores na relação que 
tenho com o PP. Também quero dizer ao Deputado 
Lincoln Portela que não preciso de interlocutores para 
a relação que tenho com o PR. E, ao Deputado Jovair 
Arantes, que também não preciso de interlocutores 
para a relação que tenho com o PTB.

Se algum Deputado, numa leitura desatenciosa, 
quiser dela se utilizar para “tensionar” essas relações, 
não vai conseguir, porque V.Exas. sabem do papel que a 
bancada do Partido dos Trabalhadores tem, do respeito 
que tenho por V.Exas., que o Governo tem por V.Exas. 
Não será um desatento leitor que irá tirar a atenção 
que temos, inclusive hoje, para aprovar aqui uma ma-

téria de tão grande relevância. E não vou mais gastar 
o meu tempo, Deputado, com esse que é um objetivo.

Quem estava escrito para falar era um Deputado 
do meu partido, Deputado Pepe Vargas, que está aju-
dando na coordenação desse tema. Abriu mão para 
V.Exa. e V.Exa. utilizou o tempo de uma maneira equi-
vocada e desrespeitosa. Por isso não vou polemizar 
com V.Exa.

Quero aqui reafirmar essas relações de apreço, 
de camaradagem, de companheirismo, de respeito e 
de luta que temos com os demais partidos da base. 
Não aceito e não admito que tal denominação seja 
passada à base. Agora, se alguém quiser que essa 
denominação lhe sirva, faça o favor, porque essa foi 
a primeira e única pessoa que me interrompeu para a 
mim se dirigir com essa leitura desatenta, descuidada, 
desrespeitosa. Isso não é do meu feitio, portanto, não 
aceitarei esse tipo de atribuição.

Como não mencionei aqui ninguém, Sr. Presiden-
te, não quero manter essa polêmica, porque queremos 
discutir, definir e aprovar a DRU nesta noite.

Muito obrigado.
O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, por favor, 

eu fui citado, Presidente. Por favor. Um minuto só. Um 
minuto, por favor. Por favor, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não, De-
putado.

O SR. SILVIO COSTA – Deputado, 1 minuto. Pre-
sidente, por favor, 1 minuto. Eu não passo de 1 minu-
to. Só 1 minuto, por favor. Deputado Duarte, 1 minuto. 
Presidente, eu fui citado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a 
palavra o Deputado Duarte Nogueira, para falar pela 
Liderança do PSDB.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, ao longo do dia de hoje, nós, da 
Oposição, do PSDB, do Democratas, do PPS, procura-
mos fazer um esforço no sentido de encontrarmos um 
entendimento para que a DRU pudesse ser apreciada 
hoje e houvesse um consenso na sua discussão e na 
sua deliberação.

O que é a DRU? É a Desvinculação de Receitas 
da União, que começou na década de 90, quando ha-
via uma gravíssima crise fiscal e o Governo, por força 
e decorrência do que veio da Constituição de 1988, 
necessitava ter liberdade para realizar as receitas por 
parte da Seguridade Social – da Saúde, da Assistên-
cia Social e da Previdência.

Cabia, naquele momento, a existência desse ins-
trumento de flexibilidade. E qual foi ele? Foi o Fundo 
Social de Emergência, depois Fundo de Estabilidade 
Fiscal e depois Desvinculação de Receitas da União.
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Hoje, não temos mais uma crise fiscal. O Governo 
arrecada 13%, 14%, 15%, 16% a mais do previsto no 
Orçamento do ano anterior. Mesmo que o País cresça 
pouco, o Governo arrecada muito. Não há engessa-
mento no Orçamento.

É mais estranho porque, se, de fato, a Desvincula-
ção de Receitas da União fosse prioridade, o Governo 
da Presidente Dilma Rousseff, tão logo fosse empos-
sado, em fevereiro, deveria imediatamente mandar o 
projeto para o Congresso Nacional. Não o fez. Entre-
gou o projeto ao Congresso no mês de agosto, sem 
nenhuma preocupação ou celeridade.

O que começa a nos preocupar agora é: por que 
esse interesse do Governo em aprovar a DRU? O ar-
gumento que está sendo utilizado pela base do Go-
verno é que a crise internacional pode tomar propor-
ções gigantescas e o instrumento da DRU, que hoje o 
Governo tem e pode ser que amanhã não tenha, será 
importante para enfrentá-la.

Não se esqueçam, Sras. e Srs. Deputados e to-
dos aqueles que nos acompanham neste instante, que, 
em 2008, nós, da Oposição, votamos, durante a crise 
de 2008, todas as medidas de contenção de crise, de 
enfrentamento de crise, e as medidas anticíclicas. Não 
fizemos um único instante de obstrução. Defendemos 
o Brasil, como brasileiros e patriotas.

Não há necessidade de renovarmos a DRU. Mas 
vamos supor que seja correto o argumento do Gover-
no de que há uma crise internacional e é necessário 
que a DRU seja aprovada. Muito bem. Vamos acreditar 
nesse argumento, mesmo não estando convencidos 
de que ele é correto. Nós estamos dispostos, como 
estávamos até aguardarmos a possibilidade de acor-
do, a renovar a DRU por 2 anos. Não haveria nenhum 
problema, porque, se a crise viesse, nós teríamos, nos 
próximos 2 anos, a DRU em vigor.

Mas o Governo não quis. O Governo insistiu em 
manter 4 anos. Nós fomos além. Sugerimos aprovar por 
2 anos e ainda assumir o compromisso público com a 
Nação de, se necessário, daqui a um ano e meio, se 
a crise não tiver passado – crise que, aliás, ainda não 
chegou –, aprovar mais um biênio ou mais um quadri-
ênio para a DRU. Mesmo assim, eles não quiseram.

E nos estranha, porque a DRU foi utilizada em 
anos recentes como instrumento para flexibilizar 20% 
dos principais tributos que são recolhidos pelo cida-
dão brasileiro, em especial as contribuições, que fi-
cam exclusivamente para o Governo Federal e não 
devem servir de fonte de receita para o orçamento da 
Previdência, e sim do orçamento fiscal, entre elas a 
COFINS, o PIS e a CPMF.

A CPMF foi extinta por este Congresso e sob 
os aplausos do povo brasileiro. Estranha-me muito o 

Governo querer, sem ter demonstrado interesse no 
primeiro semestre, agora, depois de ter mandado o 
projeto somente em agosto, aprovar de qualquer ma-
neira a DRU para os próximos 4 anos. Eu começo a 
imaginar, como muitos economistas que se pronuncia-
ram nos últimos dias, se não é uma preparação para a 
criação de uma nova CPMF, ter instrumentos da DRU 
para flexibilizar a criação do novo imposto do cheque.

Eu não acredito que essa seja a intenção. E vou 
aqui reiterar os nossos argumentos. A DRU foi enviada 
sob os argumentos citados, mas não consta na propos-
ta de lei orçamentária um único real para investimen-
tos na DRU, o que demonstra que ela não é política 
anticíclica, ela não é política econômica, e sim uma 
política orçamentária, o que desmonta os argumentos 
do Governo. Ela não tem mais a importância que tinha 
para equilibrar as contas públicas. Se a DRU não for 
aprovada, não vai acontecer nada de ruim para o Brasil.

Eu tenho a convicção de que até agora o Gover-
no não apresentou uma única argumentação sólida 
para que a DRU seja aprovada. Estamos aqui aber-
tos para o...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputado Duarte Nogueira.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Requeri-

mento...
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, V.Exa. 

vai encaminhar o requerimento e vai somar os dois 
tempos?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Vou juntar as duas coisas.

O SR. CHICO ALENCAR – Presidente, eu estou 
inscrito como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – S.Exa. es-
tava na sua frente.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Se o 
Deputado Chico Alencar quiser falar, como vou embalar 
as duas coisas, não há problema nenhum.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, com 
a palavra o Deputado Chico Alencar, pelo tempo de 
5 minutos.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.

Sr. Presidente, no Brasil Império se dizia: “Nada 
mais parecido com um conservador que um liberal no 
poder”. Essa discussão sobre a Desvinculação de Re-
ceitas da União mostra uma aproximação muito grande 
entre quem esteve no poder na era Fernando Henrique 
Cardoso e quem está no poder agora, na era liderada 
por Lula e Dilma.



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60565 

Na verdade, a essência da questão, que é a 
desvinculação de receitas da União, que é a contra-
riedade ao que o Constituinte esculpiu em 1988, ca-
rimbar, rubricar, destinar recursos intransferíveis para 
a Seguridade Social, para a Saúde, para a área social 
fundamental, aí incluída a Previdência, não está sendo 
discutida aqui. Vimos que até houve, por parte de um 
setor da Oposição, a proposta de mitigar um pouco o 
prazo de prorrogação da desvinculação de receitas 
da União, que Aloízio Mercadante, aliás, quando De-
putado, chamava de desvio de receitas da União – e 
o PT se posicionava fortemente contra, como já se 
lembrou aqui, indo até ao Supremo para questionar a 
constitucionalidade da DRU. Mas na verdade a ques-
tão essencial não é colocada aqui.

Para nós, do PSOL, prorrogar por mais 2 anos 
a DRU e depois avaliar se prorroga por mais 2 anos é 
fazer um pequeno gato em um mecanismo que já se 
mostrou impróprio e inadequado, tanto que não resol-
veu nenhum problema central que, à época de Itamar 
Franco e depois Fernando Henrique Cardoso, se dizia 
possível resolver, com aquilo que o hoje Senador Aécio 
Neves, do PSDB, disse serem amarras orçamentárias 
absolutamente inadequadas.

Amarra orçamentária, Deputado Paulo Rubem, é 
ter recursos rubricados e carimbados da Seguridade 
Social, recursos esses que não podem ser desviados. 
Amarra do Orçamento anual, que é a lei mais impor-
tante que votamos aqui, é exatamente tentar priorizar 
a área social, os trabalhadores, a sua remuneração 
básica, inclusive a dos aposentados, aquilo que, não 
praticado, longe do preceito constitucional, sem des-
cer do papel, do texto para a vida, nos dá ainda essa 
situação de profunda desigualdade social.

Mas o que se pretende agora? Hoje, na propos-
ta de prorrogação da DRU, como antes de ontem e 
como há 10, 15 anos, como diz inclusive o relatório, 
é exatamente promover a redução da dívida pública, 
formando poupança. A que custo? E o que significa 
redução da dívida pública? Essa é uma expressão 
atraente. Superavit primário, comprometimento de 100 
milhões para juros e serviços da dívida. Esse não é o 
caminho da emancipação nacional, da justiça social e 
do cumprimento do preceito constitucional.

É bom lembrar também, como já foi dito aqui 
antes, que o próprio Relator admite que 27 bilhões e 
500 milhões de reais serão desvinculados pela DRU 
para pagamento da dívida, chamado eufemisticamente 
de encargos financeiros da União, e para composição 
do superavit primário, chamado, também de maneira 
metafórica, de reserva de contingência.

Isso não deixaria nenhum Ministro da área eco-
nômica da ditadura, um Delfim Netto, ou do período 
democrático, da era Fernando Henrique Cardoso, 
contrariado.

Esses preceitos, essa concepção, esses dog-
mas do superavit primário, do comprometimento de 
metade do Orçamento da União com juros e serviços 
da dívida, do gravame sobre a Seguridade Social, são 
preceitos dominantes na cultura do Brasil que não dão 
conta dos nossos problemas centrais, do nosso pro-
blema fundamental.

É bom lembrar que projetos semelhantes a esta 
PEC, que também estão tramitando no Senado, na 
Casa ao lado, mereceram do Relator, Senador Renan 
Calheiros, um texto pelo menos franco no sentido de 
dizer que as receitas da Seguridade Social vêm sendo 
redirecionadas não apenas para gastos fiscais, mas 
também para assegurar saldos positivos nas contas 
públicas. Então se assume aqui, com toda a clareza, 
que a desvinculação de receitas da União retira recur-
sos da Seguridade Social.

É a isso que o PSOL, seja por 2 anos, seja por 4 
anos, vai dizer não. Não a essa desvinculação, a esse 
desvio antissocial.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 
Deputado Chico Alencar.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todo(a)s 
o(a)s que assistem a esta sessão ou nela trabalham: 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2011, de 
iniciativa do Poder Executivo, prevê a prorrogação da 
Desvinculação de Receitas da União (DRU) de 31 de 
dezembro de 2011 até 31 de dezembro de 2015.

A DRU permite que o Governo destine para onde 
quiser 20% das receitas vinculadas a áreas sociais, tais 
como a Seguridade Social, que abrange a Previdência, 
a Assistência Social e a Saúde. Este mecanismo cons-
tou em várias Cartas de Intenção ao Fundo Monetário 
Internacional, e sempre foi utilizado para o cumprimento 
das metas de “superavit primário”, ou seja, a reserva 
de recursos para o pagamento da questionável dívida 
pública, que já consome cerca da metade do orçamen-
to federal, e que deveria ser auditada, conforme prevê 
a Constituição de 1988.

Se até 2002 os Parlamentares ligados ao PT 
eram contra a DRU, e os Parlamentares ligados ao 
Governo FHC eram a favor, agora os papéis se inver-
tem: os primeiros passam a ser a favor da DRU, e os 
segundos, contra. Apenas o PSOL tem coerência aqui, 
neste plenário.

Importante ressaltar que a própria justificação 
da PEC afirma que a ausência da DRU “prejudica a 
formação de poupança para promover a redução da 
dívida pública”, ou seja, o chamado “superavit primário”.

Em seu Relatório, o Deputado Odair Cunha ale-
ga que “se a vigência da DRU não for prorrogada pelo 
Congresso Nacional, 80,8% das fontes primárias do 
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orçamento federal (R$ 886,9 bilhões) seriam constitu-
ídas de recursos vinculados ou próprios (arrecadados 
e utilizados exclusivamente pelo próprio órgão)”.

Ou seja: a base do Governo reclama das vincu-
lações orçamentárias, conseguidas com tanto custo 
pelo povo brasileiro na Constituição de 1988, de modo 
a fortalecer a Seguridade Social e outras importantes 
áreas sociais. Além do mais, quando o Relator consi-
dera em seu cálculo apenas as chamadas “fontes pri-
márias”, exclui a maior parte da principal despesa do 
Orçamento: os juros e amortizações da dívida, previstos 
em mais de R$ 1 trilhão em 2012. Ora, aí sim reside 
o verdadeiro engessamento do Orçamento, visto que, 
de acordo com a Constituição e a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias, a discussão do Orçamento nesta Casa 
não pode sequer tocar na questão da dívida pública, 
que consome a metade do Orçamento.

A Tabela 2 do próprio Relator admite que nada 
menos que R$27,5 bilhões que serão desvinculados 
pela DRU em 2012 serão destinados ao pagamento 
da dívida (“Encargos Financeiros da União”) e ao su-
peravit primário (“Reserva de Contingência”). Apesar 
de a tabela sugerir que outros R$ 35 bilhões desvin-
culados pela DRU seriam destinados a várias áreas 
sociais, tais recursos podem ser contingenciados e, 
conforme prevê o art. 13 da Lei 11.943/2009, também 
podem ser destinados ao pagamento da dívida pública.

Contraditoriamente, em seu parecer, o Relator ten-
ta dizer que a DRU não prejudica as áreas sociais, ale-
gando que os gastos com saúde, seguro-desemprego 
e abono salarial cresceram nos últimos anos. Porém, 
o Relator utiliza valores nominais (sem descontar a 
inflação ou o crescimento econômico) e não conside-
ra que os recursos dessas áreas são insuficientes, e 
poderiam crescer bastante sem a DRU.

O Relator ainda tenta dar a entender que os re-
cursos retirados da Seguridade Social pela DRU retor-
nariam a essa área social. Porém, para tanto, o Relator 
considera – equivocadamente – como despesas da 
Seguridade o pagamento de aposentadorias e pensões 
dos servidores públicos, embora esse pagamento es-
teja previsto no art. 40 da Constituição, bem distante 
dos arts. 194 a 204, que regem a Seguridade Social.

Rodrigo Ávila, assessor econômico da bancada 
do PSOL, lembra que “o art. 201 da Constituição – in-
serido no Capítulo da Seguridade Social – diz clara-
mente que ‘a previdência social será organizada sob 
a forma de regime geral’, ou seja, a Seguridade Social 
não inclui o Regime Próprio de Previdência dos Ser-
vidores Públicos”. E prossegue: “Conforme mostra a 
ANFIP (Associação Nacional dos Auditores-fiscais da 
Receita Federal do Brasil), em 2010 a arrecadação de 
tributos da Seguridade Social foi R$ 58 bilhões superior 
às despesas. Isto significa, obviamente, que grande 
parte destas receitas, que deveriam ser destinadas 

obrigatoriamente à Seguridade, são redirecionadas 
para outros fins (principalmente o ‘superavit primário’) 
graças à DRU”.

Cabe aqui também citar trecho do Relatório do 
Senador Renan Calheiros à Proposta de Emenda à 
Constituição 87/2011, idêntica a esta PEC 61/2011 da 
Câmara, e apresentada pelo Governo no Senado na 
tentativa de acelerar a prorrogação da DRU:

“A adoção de um severo programa de 
ajuste fiscal, em 1999, voltado para a obtenção 
de superavits primários expressivos, impôs a 
permanência do mecanismo de desvinculação 
de receitas. Desde aquele exercício, as receitas 
da seguridade social vêm sendo redirecionadas 
não apenas para gastos fiscais, mas também 
para assegurar saldos positivos nas contas 
públicas, ainda que de modo decrescente.

(...)
Na hipótese de não aprovação da pror-

rogação da DRU, haveria insuficiência parcial 
de recursos livres para a geração do superavit 
e/ou atender às despesas discricionárias do 
orçamento fiscal, já que os recursos de con-
tribuições sociais não podem ser utilizados 
nessas rubricas.”

Ou seja: a própria base do Governo no Senado 
admite que a DRU retira recursos da Seguridade Social.

O Relator na Câmara também diz que a DRU 
não afetaria os gastos com benefícios assistenciais, 
alegando que tais benefícios são “obrigatórios”, porém 
omite que, toda vez que se fala em aumento do salá-
rio mínimo, o Governo alega falta de recursos, e omite 
que a Seguridade Social possui grande superavit para 
cobrir tal aumento, mas que esse superavit é destinado 
a outras finalidades graças à DRU.

Portanto, está claro que a DRU prejudica o aten-
dimento às urgentes necessidades do povo brasileiro, 
que morre nas filas dos hospitais, sofre com o “fator 
previdenciário” (que reduz e posterga as aposenta-
dorias) e com o baixo valor do salário mínimo, atual-
mente quatro vezes menor que o mínimo exigido pela 
Constituição.

Outro argumento utilizado por membros do Gover-
no é que a DRU é necessária para “viabilizar a queda 
da taxa de juros, o controle da inflação e a efetivação 
dessas taxas de crescimento”. Porém, o País pratica 
a DRU há mais de 15 anos e continua praticando os 
maiores juros do mundo, equivalentes a mais que o 
dobro da taxa aplicada pelo país segundo colocado.

Agradeço a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos à 

discussão e votação do requerimento de adiamento, 
por quatro sessões, da votação da PEC 61, de 2011, 
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assinado pelo Deputado Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Líder do Democratas.

“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos regimentais, o adiamento da votação 
por 4 sessões da PEC 61/2011, constante do 
item 1 da presente Ordem do Dia.”

Sala das Sessões, 8 de novembro de 
2011. – Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Líder do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor, Deputado ACM Neto, que tem o tempo de 3 
minutos, somado a 5 minutos do tempo de Liderança; 
portanto, 8 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA e como Líder. Sem revisão do orador.) – Agra-
deço, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.

Quero neste momento, Presidente Marco Maia, 
dirigindo-me a V.Exa., mas também me dirigindo a todo 
o Brasil, dizer que falo em meu nome, como Líder da 
minha bancada, com o apoio e a concordância de to-
dos os Deputados Federais que integram a bancada 
do Democratas nesta Casa. Falo também em nome 
do Senador Demóstenes Torres, Líder do Democratas 
no Senado Federal, e do Senador José Agripino Maia, 
Presidente Nacional do nosso partido.

Quando o Governo encaminhou a PEC da DRU 
para esta Casa, logo na Comissão de Constituição e 
Justiça, o Democratas foi o primeiro partido a levan-
tar a sua voz contra a manutenção da DRU. Tínhamos 
argumentos constitucionais para atestar que a DRU 
feria a Constituição Federal e tínhamos argumentos 
de mérito para mostrar que a DRU, quando foi criada, 
tinha uma razão de existir num contexto econômico 
nacional completamente diferente do atual. Portanto, 
a sua prorrogação se mostrava absolutamente desne-
cessária e inconveniente.

A DRU foi aprovada na Comissão de Constituição 
e Justiça contra o voto do Democratas. Em seguida, 
a DRU foi encaminhada para a Comissão Especial, e 
todos puderam observar que o Democratas foi o par-
tido mais aguerrido no combate à DRU na discussão 
e votação do seu mérito. Obstruímos pela madrugada 
adentro a reunião que finalmente aprovou a prorroga-
ção da DRU na Comissão Especial.

Aqui estão alguns dos Parlamentares da minha 
bancada que bravamente representaram o partido na-
quele dia: Deputado Ronaldo Caiado, Deputado Onyx 
Lorenzoni, Deputado Pauderney Avelino e Deputado 
Felipe Maia.

Ora, que posição o Brasil deveria esperar, por 
guardar conexão lógica com o que vinha sendo enca-
minhado, do Democratas no Plenário desta Casa? Que 
nós fizéssemos uma oposição dura, firme e combativa 

à prorrogação da DRU. No entanto, Presidente Marco 
Maia, o Democratas não faz oposição ao Brasil. O De-
mocratas não é um partido que se opõe apenas por se 
opor. O Democratas é um partido sensível à realidade 
e às necessidades deste País.

Ontem, a Presidente Dilma convidou os Líderes 
da base do Governo para uma reunião no Palácio do 
Planalto e expôs sua preocupação com o agravamen-
to da crise econômica mundial – ela que acabara de 
chegar da reunião de cúpula do G-20. A Presidente 
expôs os efeitos que esta crise econômica mundial 
pode trazer para a economia brasileira e fez um apelo, 
não à Oposição, mas à sua base. S.Exa. fez um apelo 
para que, em nome dos efeitos da crise econômica, 
em nome da manutenção da estabilidade econômica 
do País, os Deputados da base votassem a favor da 
prorrogação da DRU.

Ora, Presidente Marco Maia, ontem, reuni-me 
com a Ministra Ideli Salvatti. Hoje, conversei com o 
Líder do Governo, Cândido Vaccarezza, e com V.Exa. 
e em posição compartilhada com o PSDB e o PPS. 
Os partidos de oposição do Brasil quiseram dar uma 
demonstração de maturidade política, de compromis-
so nacional e, acima de tudo, de espírito público. Nós 
temos espírito público.

E o que a Oposição diz? A Oposição, que foi 
contra a DRU na CCJ, a Oposição, que foi contra 
a DRU na Comissão Especial, vem à tribuna desta 
Casa para dizer que, se a DRU – e nós não temos 
esta convicção – pode servir para atenuar os efeitos 
da crise econômica mundial e se, de fato, a crise tem 
a extensão anunciada pelo Governo Federal, nós, da 
Oposição, estamos dispostos a dar nossa parcela de 
contribuição ao País.

Daí trazemos aqui uma proposta lúcida, inteli-
gente e que acima de tudo representa a valorização 
do Poder Legislativo brasileiro: a prorrogação da DRU 
por 2 anos. Mas aí hão de nos perguntar: “E se a crise 
econômica continuar e o Brasil sofrer os efeitos dessa 
crise?” Desde já, em nome do meu partido, quero assu-
mir o compromisso de, daqui a 2 anos, estarmos neste 
plenário para novamente votar a prorrogação da DRU.

Daí por que cai por terra qualquer tentativa de 
argumento do Governo de sustentar a prorrogação por 
4 anos. Se é para conter os efeitos da crise econômi-
ca, vamos prorrogar por 2 anos; se a crise continuar, 
prorrogaremos por mais 2 anos.

Essa é a postura coerente da Oposição, que em 
2008 votou todas as medidas provisórias encaminha-
das pelo Presidente Lula para atenuar os efeitos da 
crise econômica.

Daí por que, Sr. Presidente, aproveitando o final 
do meu tempo, quero dirigir-me a cada um dos Depu-
tados e das Deputadas que estão no plenário agora: 
nós temos de reafirmar a importância do Poder Legis-
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lativo. Aprovar a DRU por 4 anos é renunciar às tarefas, 
às responsabilidades e às competências desta Casa.

Ora, Presidente Marco Maia, por que não avan-
çar na prorrogação por 2 anos? Aí, daqui a 2 anos, o 
Congresso voltará a discutir essa matéria. Esta Casa 
não pode diminuir-se mais ainda. A Constituição Fede-
ral determina que os Poderes são independentes. Se 
nós dermos esse cheque em branco, não vamos estar 
sinalizando para a economia. Vamos, pelo contrário, 
estar diminuindo a Câmara dos Deputados.

Por isso, eu rogo pela consciência de cada Parla-
mentar desta Casa. Assim como a Oposição é a favor 
do Brasil, V.Exas., da base do Governo, têm de ser a 
favor da democracia, e democracia só existe com Parla-
mento forte, e Parlamento forte não pode dar os 4 anos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
contrariamente à matéria, concedo a palavra ao De-
putado Pepe Vargas.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, apenas para encaminhar 
contra, porque a matéria é relevante.

Como estamos enfrentando obstruções, quere-
mos votar rapidamente.

Encaminhamos “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orientar.
Como vota o PT?
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMDB?
O SR. RENAN FILHO (PMDB-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB 
entende a relevância da matéria e vota “não”, para 
que possamos aprovar a PEC ainda hoje, se possível.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSB?

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O PSB vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSDB, 
como vota?

O SR. JORGINHO MELLO (PSDB-SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Votamos “sim”, pelo 
adiamento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSD, como 
vota?

O SR. EDSON PIMENTA (PSD-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSD vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL?

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, antes de declarar o voto do Bloco PR/PTdoB/
PRP/PHS/PTC/PSL, eu quero alertar V.Exa para a al-
tura do som. Alguns companheiros estão pedindo para 
que seja verificada a altura do som do plenário, pois 
está elevado demais.

O Bloco vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PP?
O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os demo-
cratas, como votam?

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aca-
bamos de ouvir o encaminhamento do Líder ACM Neto. 
E é nessa direção que nós fazemos a orientação da 
nossa bancada. Mas gostaríamos também de falar a 
corações e mentes dos Parlamentares de todos os 
partidos que compõem esta Casa: nós queremos o 
adiamento da votação por quatro sessões. Mas nós 
queremos mesmo é dar apenas 2 anos, a favor do Brasil.

Se há uma crise, como o Governo alega, 2 anos 
serão mais do que suficientes para que ela seja debe-
lada. Mas se precisar de mais tempo, nós estaremos 
aqui a postos, a favor da Brasil.

Neste momento, nós queremos o adiamento por 
4 sessões por entender 4 anos demais.

Por isso, o Democratas encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Demo-

cratas encaminha “sim”. Muito obrigado, Deputado.
Como vota o PDT?
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é importante alertar os Srs. Parlamentares e aqueles 
que nos acompanham que, a partir de 2005, a Desvin-
culação de Receitas da União desviou da Seguridade 
Social 32 bilhões e 400 milhões; no ano seguinte, fo-
ram desviados 33 bilhões e 800 milhões; e chegamos, 
em 2010, a um desvio de 45 bilhões e 860 milhões; 
totalizando, Sr. Presidente, em 6 anos, um desvio de 
228 bilhões de reais da Seguridade Social para a conta 
única do Tesouro.

Aqui, o que se propõe? Que se continue por 2 ou 
4 anos com esta aberração orçamentária que é desviar 
uma contribuição criada para a Seguridade Social para 
a conta única, a fim de pagar juros da dívida pública. 
Isso é um crime contra o direito à saúde.

Por isso, queremos ir ao mérito e somos contra 
o adiamento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PV/PPS, 
como vota? (Pausa.)
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O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PV/PPS, 
como vota? 

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Não vou falar só 
pela ordem. Eu quero demonstrar aqui uma estranhe-
za. V.Exa. disse que a partir de agora vai aplicar o Re-
gimento. O que nós pensamos? Não aplicava antes? 
Muito estranho. Isso não é postura de uma Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É o Regi-
mento do tempo, Deputado Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE – Não, V.Exa. não 
aplicava antes, disse que ia aplicar hoje.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Porque...
O SR. ROBERTO FREIRE – Eu aí pergunto: 

cadê a CPI?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Esta Pre-

sidência...
O SR. ROBERTO FREIRE – Nenhuma saiu.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Roberto Freire, eu não vou permitir que V.Exa. tenha 
esse comportamento inadequado.

O SR. ROBERTO FREIRE – V.Exa. não pode 
fazer... Não, senhor!

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Rubens Bueno.

O SR. ROBERTO FREIRE – Vai cassar a minha 
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não vou 
cassar a sua palavra. V.Exa. está sendo inadequado.

O SR. ROBERTO FREIRE – Use o Regimento, 
cassando a minha palavra. V.Exa. tinha que respeitar 
o Regimento desde o começo. Tinha que respeitar o 
Regimento desde o começo, coisa que não fez.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Deputado 
Rubens Bueno tem a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
e o PPS, como eu já disse, não chegaram à conclusão 
de votar juntos nesta matéria. O PV entende que deve 
acompanhar a proposta do Governo e o PPS pensa 
diferentemente. Por isso, nós vamos liberar, lembrando 
que a bancada do PPS vota “sim”, pelo requerimento 
de interstício, e o PV vota “não”.

Só para destacar, Sr. Presidente, que queremos 
encaminhar, no próximo requerimento, que é de nossa 
autoria, aquilo que representa o pensamento da ban-
cada do PPS e a preocupação do País com tamanha 
concentração de recursos, fruto dos impostos que pa-
gamos, nas mãos da União.

Queremos tratar disso com o devido rigor, bus-
cando descentralizar recursos e desconcentrar poder 
da União para os Estados e os Municípios, para evitar 

inclusive, hoje, a grande corrupção que toma conta do 
Governo Federal.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC?

O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
vota “não”.

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 entende a 
importância de votar nesta noite a DRU, dando con-
tribuição à Presidente Dilma nesse projeto tão impor-
tante para o nosso País. Então, o PRB vota “não” ao 
adiamento da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL en-
tende que a desvinculação de receitas da União tem 
causado um enorme prejuízo à área social do nosso 
País. Ela foi criada há muito tempo com outro nome, 
agora é DRU, para desviar recursos para pagar juros 
da dívida pública.

Entendemos que durante muito tempo o próprio 
PT queria acabar com a DRU, tanto que nós votamos 
a saída da DRU da educação num prazo de 3 anos. 
Agora, nós votamos a Emenda 29, que também vincula 
recursos. Então, a DRU vai cortar recursos.

Nós temos de verificar que há um superavit no 
orçamento da Seguridade Social e que há um desvio 
brutal. Como já foi dito aqui, 228 bilhões de reais em 
6 anos. Ou seja, essa prorrogação...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para con-
cluir, Deputado. Como vota o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE – O PSOL vota a favor, 
“sim”, pelo adiamento, porque nós entendemos que 
isso é um sacrifício para entupir os banqueiros e para 
pagar juros e amortizações, com a mesma política de 
sempre. Isso precisa ser dito ao conjunto da população 
brasileira. Não é para enfrentar a crise.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado.

Como vota o PMN? (Pausa.)
PRTB, como vota?
O SR. AUREO (PRTB-RJ. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, o PRTB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

a Minoria?
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é importan-
te que a população brasileira entenda o que nós es-
tamos votando: nós estamos prorrogando por 4 anos 
a desvinculação... Sr. Presidente, estão dizendo que 
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o meu tempo não está vingando. Entrou como PMN e 
descontaram o meu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. está 
falando pelo PMN ou pela Minoria?

O SR. FELIPE MAIA – Pela Minoria, mas con-
taram o tempo do PMN. Eu queria que V.Exa. restitu-
ísse. Se V.Exa. vai ser rígido no tempo... Não zeraram 
o meu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Devolvam 
1 minuto para o Deputado.

O SR. FELIPE MAIA – Obrigado, Sr. Presidente.
Como eu vinha dizendo, é importante que o povo 

brasileiro entenda o que está sendo discutido e vota-
do: DRU – Desvinculação de Receitas da União. O 
que é isso? Nós estamos autorizando que o Governo 
Federal desvincule 20% de algumas rubricas que são 
determinadas na Constituição Federal, exceto fundos 
participativos, FPM, saúde e outras rubricas.

Nós estamos aprovando a desvinculação de 100 
bilhões de reais. O Governo, que diz que existe pos-
sibilidade de uma crise mundial que pode vir a refletir 
no Brasil, quer ter por 4 anos a desvinculação de 100 
bilhões de reais.

O primeiro fato que me estranha é que o Gover-
no poderia muito bem, em 2 anos, resolver. Se há um 
aumento de custo, se o custo está muito alto, corta os 
Ministérios, corta os cargos comissionados, diminui os 
gastos com cartão corporativo. Mas, não. O Governo 
vai tirar 100 bilhões de reais para gastar onde bem...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para con-
cluir, Deputado.

O SR. FELIPE MAIA – Infelizmente, a PEC 61 não 
determina onde será gasto esse dinheiro. Portanto, a 
Minoria orienta “sim” ao requerimento de adiamento da 
discussão por quatro sessões, para que nós possamos 
discutir mais aprofundadamente a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado.
Como vota o Governo?
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – “Não”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As senhoras 

e os senhores que forem favoráveis ao requerimento, 
por favor, permaneçam como se encontram. (Pausa.)

O REQUERIMENTO FOI REJEITADO.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP) – Veri-

ficação de votação, Presidente.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP) – Verificação 

conjunta, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presi-

dência solicita a todas as Sras. Deputadas e aos Srs. 
Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter 
início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Democratas está 
em obstrução, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
como Líder do Governo, Líder do PT, Deputado Paulo 
Teixeira. (Pausa.)

O SR. FELIPE MAIA – Sr. Presidente, só para 
mudar a orientação da Minoria. O SR. DUARTE NO-
GUEIRA (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Marco Maia, antes que o Deputado 
Paulo Teixeira, Líder do PT, faça uso da palavra, como 
nós, do PSDB, estamos em obstrução, eu peço que 
a orientação seja alterada de “sim” para “obstrução”.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para informar que o Bloco PV/PPS está liberado 
e o PPS entra em obstrução.

O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Eu também queria mudar a orien-
tação da Minoria, Sr. Presidente. Botar “obstrução”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. FELIPE MAIA – Os partidos da Oposição 

estão em obstrução. A Minoria está em obstrução 
também.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Paulo Teixeira, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos, inicialmente, quero convidar todos os Deputados 
da base do Governo a virem marcar suas presenças 
e votar “não” a essa obstrução da Oposição.

Ouvi atentamente os argumentos do Líder do 
PSDB, Deputado Antônio Duarte Nogueira, e do Líder 
do Democratas, Antonio Carlos Magalhães Neto. Eles 
dizem que a DRU é um instrumento que pode ser dado 
ao Governo por apenas 2 anos, porque, se a crise se 
prolongar além dos 2 anos, eles estariam dispostos a 
conceder mais 2 anos para o Governo.

Assim, quero começar pelo primeiro argumento: 
a crise internacional tem uma duração de longo pra-
zo. Ela tem um horizonte de longa duração. Essa crise 
que abateu os Estados Unidos em 2009 não se resol-
veu nesses 2 anos, e a crise que abateu a Europa em 
2009 tende a agravar para os próximos 4 ou 6 anos.

Então, o argumento de que a Oposição se utili-
zou, negando ao Governo um prazo maior, como se 
a crise fosse de curto prazo, não tem validade nesta 
noite para a maioria dos Deputados aqui.

Todos aqui têm consciência de que a crise euro-
peia é grave. Hoje, o Primeiro-Ministro da Itália, Ber-
lusconi, já apresentou sua renúncia porque a Itália está 
contaminada pela crise europeia. A Grécia, igualmente: 
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o Primeiro-Ministro fez um acordo com a oposição; parte 
do acordo foi a retirada do Primeiro-Ministro da Grécia.

Então, senhoras e senhores, o argumento da du-
rabilidade da crise e do instrumento que V.Exas. vão 
dar ao Governo, esse argumento, do ponto de vista 
da Oposição, está equivocado. Essa crise é de grande 
duração. Mas o Governo age corretamente em todas 
as medidas que tem tomado, e o Brasil tem o privilégio 
de, no ambiente de crise, como é a crise europeia e 
a americana, viver uma situação de crescimento. De-
vemos ter um crescimento este ano de 4%, enquanto 
o crescimento de muitos países europeus é negativo.

O índice de criação de empregos novos já deve 
estar em 1,5. Continuamos com o mercado interno 
vibrante, inclusive exigindo que tomemos medidas de 
proteção do nosso mercado interno. Agora, precisamos 
nos precaver. Essa foi a medida da Presidenta Dilma 
Rousseff no começo deste ano, quando recompôs o 
superávit primário. S.Exa., ao recompor o superávit 
primário e fazer um ajuste inteligente nas contas pú-
blicas – ajuste que não atingiu as áreas sociais, nem a 
área da educação, nem da saúde, nem da assistência 
social, que não atingiu o investimento –, deu continu-
ação ao PAC e lançou o Minha Casa, Minha Vida 2. 
Mas fez um ajuste para mostrar, diante de uma crise 
que tem como natureza os problemas fiscais nos Es-
tados, que o Estado brasileiro está sadio do ponto de 
vista das suas contas.

O Democratas e o PSDB disseram aqui da tribu-
na que tinha razão de ser quando foi criada a DRU no 
Governo Fernando Henrique Cardoso e não tem razão 
de ser agora. Não é verdade igualmente. No Governo 
Fernando Henrique Cardoso, a dívida líquida do setor 
público era de 60,4%. Em 2011, depois dos 8 anos do 
Governo Lula e do início do Governo Dilma Rousseff, 
ela é de 39,2%.

Mas todos nós sabemos que o Governo brasilei-
ro não equacionou ainda o problema da dívida. Tanto 
que os impactos neste ano do controle da inflação re-
sultaram no aumento do pagamento de juros. E esse 
processo hoje tem melhorado nas últimas reuniões 
do Banco Central, que definiu a diminuição dos juros.

Igualmente, temos questões importantes pela 
frente: a educação e a saúde.

Quero combater o terceiro argumento aqui trazi-
do pelo PSOL, no sentido de que a DRU prejudica as 
áreas sociais. Não é verdade. Hoje, o Governo Fede-
ral destina para a saúde mais que o Orçamento prevê 
para a área. O Governo Federal inclusive aperfeiçoou 
esse mecanismo retirando a DRU da educação, como 
o próprio Deputado Ivan Valente reconheceu da tribu-
na. Esse instrumento foi aperfeiçoado. Renová-lo é dar 
possibilidade inclusive de enfrentarmos a crise e, lá no 
horizonte de 4 anos, podermos retirar definitivamente 
esse instrumento ou aperfeiçoá-lo ainda mais.

É importante dizer que esse instrumento permi-
te hoje uma capacidade orçamentária para se alocar 
recursos na área de pessoal, na área da educação. 
Enfim, uma série de objetivos nobres, esse instru-
mento permitirá.

Também creio que, ao darmos ao Governo mais 
4 anos, podemos, nesse horizonte, dar oportunidade 
para a recomposição do Orçamento, para a recompo-
sição das contas públicas e, assim, eliminamos de vez 
a DRU num horizonte de 4 anos.

Mas o que quer a Oposição? A Oposição quer se 
valorizar nesse debate. Ela quer renovar por 2 anos, 
porque assim tal é a exigência de quorum, tal é a exi-
gência de mobilização, que a Oposição neste momento 
entra e cria dificuldades ainda maiores para o Governo.

Não é hora, Sras. e Srs. Deputados, de se brincar 
com este momento grave que o mundo atravessa e que 
o Brasil, com concentração, atravessa com qualidade, 
com capacidade, com visão de futuro.

E a Presidenta Dilma Rousseff dedica os seus 
dias e as suas horas em busca de atravessar a crise 
com os melhores e com os maiores objetivos do Brasil. 
Foi assim em Cannes, na França, que todos os Presi-
dentes do G-20 reconheceram a qualidade na gestão 
brasileira; a qualidade na gestão econômica, tocada 
pelo Ministro Guido Mantega; a qualidade na gestão, 
coordenada e presidida pela Presidenta Dilma Rousseff.

Tanto foi assim, que convidaram o Brasil a ajudar 
os países europeus em crise com os recursos que es-
tão depositados nos Estados Unidos. E o Brasil con-
cordou em fazê-lo, desde que o instrumento utilizado 
seja o Fundo Monetário Internacional, porque, nesse 
período, pagamos os nossos débitos para com o Fundo 
e, agora, podemos emprestar-lhe recursos, para que 
ele empreste aos governos europeus, que não podem 
receber do Banco Central europeu.

Então, senhoras e senhores, temos hoje aqui 400 
Srs. Deputados dispostos a fazer o enfrentamento e 
defender esse instrumento, porque são Deputados que 
têm uma consciência de País, que têm uma visão de 
futuro, que têm uma visão do nosso papel nessa eco-
nomia. Enquanto eles estão em crise, enquanto eles 
têm um grau de irresponsabilidade política alto, como 
o que aconteceu nos Estados Unidos, aqui, não. Aqui 
tem responsabilidade, aqui tem capacidade de fazer 
a gestão econômica e política.

E é por isso que nós queremos vencer nesta 
noite, aprovando a DRU e renovando essa aprovação 
em breve, para assim darmos ao País, ao Brasil, um 
instrumento a mais de gestão. Ele não tem essa cen-
tralidade; outros instrumentos têm maior centralidade, 
mas ele é importante. E, se não fosse importante, o 
Governo não teria pedido, a Presidenta não teria re-
querido. Qualquer um mais especializado nessas áreas 
saberá de que o Brasil precisa disso.
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Por isso, pedimos a votação de todos aqui: “não” 
a esse requerimento! 

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente...
O SR. PAULO ABI-ACKEL – Sr. Presidente, a 

Minoria pede a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
Ao Deputado Lincoln Portela, concedo 1 minuto.
O SR. PAULO ABI-ACKEL – A Minoria pede a 

palavra, Sr. Presidente, e já havia pedido antes.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Abi-Ackel vai falar como Líder?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vai.
O SR. LINCOLN PORTELA – Então, vou abrir 

espaço para que ele fale como Líder. Depois, então, 
eu falarei.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Paulo Abi-Ackel, pela Liderança da 
Minoria.

Aviso que vou encerrar a votação logo depois da 
fala do Deputado Paulo Abi-Ackel.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, o Sr. Líder do PT acaba de fazer 
seu discurso falando em responsabilidade e dizendo 
que a Oposição não colabora num momento de grave 
crise econômica.

Quero dizer às Sras. e aos Srs. Parlamentares e 
a todos que nos assistem em suas residências, para 
que o Líder do PT faça uma reflexão a respeito de suas 
palavras, que, em primeiro lugar, se há efetivamente 
uma grave crise econômica como passa a admitir, 
desde que enviou esta matéria, a DRU, para votação 
nesta Casa, o Governo em momento algum agiu com 
responsabilidade, como se realmente uma grave crise 
econômica estivesse tomando conta da Nação, haja 
vista o formato de administração sem qualquer aten-
ção à gestão e haja vista inclusive a maneira como o 
próprio Governo tratou esta matéria, enviando-a a esta 
Casa, há poucos dias, para discussão.

Ora, Sras. e Srs. Parlamentares, se é uma crise 
da gravidade como afirma o Governo, é de se pergun-
tar, então, por que, lá, há alguns dias, ao argumento de 
que era necessário votar a Desvinculação das Recei-
tas da União, o Governo alegava que era necessária 
a análise dessa matéria em razão do debate e de a 
Copa do Mundo estar se aproximando.

O Governo mudou de discurso rapidamente, mas 
não tratou a matéria com a seriedade que devia ter 
tratada, porque, até há poucos dias, nós não tínha-
mos para discutir, seja com as assessorias, seja com 
as bancadas parlamentares, questão de tamanha re-
levância, a DRU.

Tenho, inclusive, o receio de que muitas das Sras. 
e dos Srs. Parlamentares não tiveram condição de exa-
minar adequadamente o conteúdo dessa questão, até 
porque, Sr. Presidente, lá trás, há muitos anos, foi o 
próprio PT ao Supremo Tribunal Federal para arguir a 
inconstitucionalidade da Desvinculação das Receitas 
da União. Que autoridade tem o Sr. Líder do PT com 
esse discurso sem criatividade? Ele que, em outros 
tempos, com a bandeira do PT na mão, buscou o Po-
der Judiciário para discutir proposta de outro governo, 
vem agora defender, alegando que a Oposição está 
tratando essa matéria sem a devida cautela.

Pelo contrário, admitindo a possibilidade de que 
há uma grave crise econômica por tomar conta do 
nosso País, da economia do Brasil, e admitindo que é 
a DRU um mecanismo apropriado para superar esta 
grave dificuldade, a Oposição aceitou votar a DRU em 
acordo, desde que esta desvinculação só se desse por 
2 anos, exatamente para proteger aqueles que mais 
dependem da saúde, da seguridade social e do social 
de um modo geral.

Mas o Governo não aceitou. Pelo contrário, o 
Governo, sem informar exatamente de que maneira 
vai usar esta flexibilidade nos recursos que deveriam 
ser alocados para a saúde, para a seguridade social, 
enfim, para o social de um modo geral, quer, com a 
ganância que lhe é peculiar, o prazo de 4 anos, inclu-
sive 4 anos que já serão 1 ano após o atual mandado 
da Sra. Presidenta da República.

E com esse mecanismo atual de gestão que o 
Governo tem, de aparelhamento da máquina e de abuso 
de recursos destinados a ONGs, etc., é claro que nós, 
da Oposição, podemos dar um voto de confiança. E 
demos, mas o Governo não aceitou. No entanto, jamais 
poderíamos aceitar uma extensão de prazo tão longo 
que permitisse ao Governo fazer uso da sua sanha de 
gastos públicos e de aparelhamento da máquina, como 
nós temos assistido, dia após dia, escândalo após es-
cândalo, edições de revistas semanais após edições 
de revistas semanais, em comprovada situação que 
nos remete à cautela de restringir a DRU, a Desvincu-
lação das Receitas da União, para que o Governo não 
possa ter um cheque em branco durante 4 anos para 
usar os recursos da saúde, do social, da seguridade, 
da maneira como bem lhe convier.

Por essas razões, Sr. Líder do PT, gostaríamos 
que V.Exa. tivesse mais cautela no seu discurso, ou pelo 
menos melhor compreensão a respeito do nosso papel 
de Oposição, porque tentamos durante toda a tarde de 
hoje, através do diálogo, reconhecendo a importância 
do momento, mas sem dar um cheque em branco ao 
Governo Federal, buscar, sim, o entendimento para 
votar, por acordo, esse projeto. Não havendo acordo e 
insistindo o Governo com a sua ganância, a sua gula 
no sentido de poder fazer o que bem entender com 
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os recursos que possui e, considerando que a receita 
da União tem aumentado à base de quase 20% ano 
após ano, entendemos que devemos obstruir a maté-
ria para melhor discussão, já que não houve oportu-
nidade antes, pelo menos durante esta noite, até que 
todas as Sras. e os Srs. Parlamentares possam estar 
conscientes do que estão hoje votando.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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, eu 
ia fazer uso de um tempo agora, mas já alcançamos 
o quorum de 300 Parlamentares e temos certa pres-
sa. Depois, falarei como Líder, num outro momento 
de votação.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-
cerrada a votação.

VOTARAM
Sim:    7; 
Não:    291;
ABSTENÇÃO:   1.
PORTANTO, ESTÁ REJEITADO O REQUERIMENTO 
DE ADIAMENTO POR QUATRO SESSÕES.

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – REQUERIMENTO 
DE ADIAMENTO DA VOTAÇÃO POR 4 SESSÕES – 
Nominal Eletrônica 
Início da votação: 08/11/2011 21:37
Encerramento da votação: 08/11/2011 21:55
Presidiram a Votação:
Marco Maia
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SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Prorrogo a 
sessão por mais 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Requeri-
mento sobre a Mesa:

“Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do Art. 193 e Art. 117, X do Regimento Interno, 
Adiamento da Votação da PEC 61, de 2011, 
constante da Ordem do Dia, por 3 sessões.”

Sala das Sessões, – Rubens Bueno, 
Líder do PPS

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Antes, po-
rém, nós temos um requerimento de quebra de inters-
tício, assinado pelo Deputado ACM Neto.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 185, § 4º do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que seja concedi-
da a verificação de votação do requerimento 
que solicita o adiamento da votação da PEC 
61/2011 por 3 sessões.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 
2011. – Pauderney Avelino, 1º Vice-Líder do 
Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar a 
favor do requerimento, Deputado Felipe Maia. (Pausa.)

Para falar contra o requerimento, Deputado Paulo 
Rubem Santiago. (Pausa.)

Pois não, Deputado.
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
amigos que nos assistem e nos escutam através dos 
meios de comunicação da Câmara dos Deputados, é 

importante voltarmos aqui a dizer e a relembrar a con-
tradição deste Governo.

Eu tenho aqui em minhas mãos a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 2.199/1, de 2000, assina-
da pelo Partido dos Trabalhadores – PT, pelo PSB e 
pelo PDT. Nessa Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
o PT, partido da atual Presidenta da República, que 
quer prorrogar por mais 4 anos essa ferramenta, julga 
inconstitucional a matéria.

Eles alegam, entre outros argumentos, que a 
DRU vem de encontro ao art. 60 § 4º da Constituição 
Federal, que diz que não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir, no seu inciso 
IV, os direitos e garantias individuais.

É justamente o que a DRU vem ferir, no momento 
em que vai retirar da área social recursos da ordem de 
53 bilhões de reais. Recursos esses, Sr. Presidente, 
que estão, entre outras assinaturas, no FAT para pagar 
o seguro-desemprego, o abono salarial, os aposenta-
dos do nosso Brasil, que ficam no aguardo de suas 
aposentadorias. E vem este Governo, Governo guloso, 
Governo viciado em arrecadação!

Estou mais do que convencido, Sr. Presidente, 
de que a prorrogação da DRU interessa unicamente 
ao Governo do PT. Esse mecanismo não interessa ao 
Brasil. Não vai ajudar o Brasil em nada.

Aqui, no plenário, a base do Governo tem duas 
conversas. Quando é para ressaltar as qualidades de 
um Governo do Partido dos Trabalhadores, diz que o 
Brasil está blindado, que aqui não vai haver crise mun-
dial, que o Presidente da República, o então Luiz Iná-
cio Lula da Silva, era o melhor Presidente do mundo, 
porque o Brasil estava quebrando, existia um tsunami 
no mundo inteiro, mas no Brasil não passava de uma 
marolinha.
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Mas agora, não. Sem querer discutir a matéria, 
sem querer se aprofundar no tema, sem querer discutir, 
sem querer discutir os números, a base do Governo 
foge aos debates dessa matéria. Quer empurrar goe-
la abaixo deste Congresso Nacional prorrogação de 
4 anos da Desvinculação das Receitas da União, que, 
como eu disse, é uma ferramenta que vai autorizar o 
Governo a realizar gastos diversos daqueles determi-
nados pela Constituição Federal. Ou seja, o Governo 
coloca sua base para não discutir uma matéria que 
irá tirar dos cofres públicos 100 bilhões de reais que 
ninguém sabe onde serão gastos, porque a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 61 não determina onde 
esses recursos serão gastos. Serão gastos onde o Go-
verno quiser, talvez na contratação de mais funcioná-
rios, na aquisição de um novo Ministério – quem sabe 
o Ministério nº 40 –, para aumentar os seus gastos nos 
cartões corporativos, os gastos nos cargos comissio-
nados em que não existe mérito algum; existem, sim, 
apadrinhados do Governo Federal que serão nomea-
dos e pagos com esse dinheiro.

O que o Plenário tem de fazer hoje, Sr. Presiden-
te, é votar com a consciência, de acordo com aqueles 
que já me disseram neste plenário que esta matéria 
não é de interesse do Brasil, é de interesse do Gover-
no Federal.

Nós aqui estamos para defender os interesses 
públicos, os interesses do Brasil. Votar essa desvincu-
lação é um desrespeito ao dinheiro do trabalhador, aos 
quase 35% de carga tributária que o brasileiro paga 
para encher o cofre de um Governo que não tem res-
ponsabilidade alguma nos seus gastos, que não tem 
transparência alguma.

O Brasil precisa, sim, melhorar a qualidade do 
ensino, da saúde, da estrutura do Brasil, e não ficar 
pagando o custeio de uma máquina gorda, viciada, 
inchada, e o Governo não tem a coragem e a trans-
parência de vir aqui apresentar os seus argumentos.

Sr. Presidente, eu tive o prazer – isso é um pra-
zer – de permanecer na Comissão Especial das 7 da 
noite às 4h35min da manhã. Eu estava representando 
o povo que votou em mim, representando o Brasil e 
os interesses de todos aqueles que nos escutavam e 
nos assistiam, pessoas que pediam que não houvesse 
naquela Comissão uma votação politizada, mas uma 
votação consciente.

Infelizmente, Sr. Presidente, aquela Comissão não 
teve a honestidade, não teve a coerência, não votou 
de acordo com os princípios dos Parlamentares que, 
tenho certeza, estão convencidos de que esta maté-
ria não é importante para o Brasil. Votaram de forma 
politizada, sem discutir a matéria, da mesma forma 
como está ocorrendo neste Plenário, onde a base do 

Governo orienta apenas “sim” ou “não”. Não bastasse 
isso, ainda há alguns Líderes partidários que querem 
ter a ousadia de defender uma matéria que eles, Lí-
deres de partidos, já afirmaram que é inconstitucional 
e negaram um acordo de 2 anos.

Se é importante blindar o País de uma possível 
crise, 2 anos é mais do que suficiente. Reduzir o tama-
nho da máquina e prevenir contra uma possível crise 
mundial, e o Brasil seguir em frente, rumo ao que o 
povo brasileiro espera: o crescimento do Brasil para 
os brasileiros, e não para o Partido dos Trabalhadores!

O Sr. Marco Maia, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oli-
veira, 3º Secretário.

O SR. DOMINGOS DUTRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com a orientação do partido na votação anterior.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do partido na votação anterior.

O SR. HELENO SILVA (PRB-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos con-
solidar essas votações.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para falar contra o requerimento, ao 
ilustre Deputado Paulo Rubem Santiago.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, esta é a Constituição da República Federativa 
do Brasil, que todos nós juramos respeitar e defender 
desde o dia da nossa posse.

Esta Constituição, no art. 194, garante que a se-
guridade social reúne um conjunto de políticas desti-
nadas à garantia dos direitos da saúde, da previdência 
social e da assistência social.

Esta mesma Constituição assegura, no art. 198, 
§ 1º, que o financiamento da saúde no País deriva da 
arrecadação da seguridade social, que, entre outras 
fontes de contribuição, tem como principal fonte de 
arrecadação a contribuição para o financiamento da 
seguridade social.

Portanto, é uma aberração propor ao Plenário e 
ao País que aqui prevaleça a lei da inércia, a mesma 
lei que por duas vezes o Presidente Lula desconheceu, 
em 2007, quando propôs o Programa de Aceleração 
do Crescimento, e em 2008 e 2009, quando adotou 
uma política contracíclica para financiar investimentos, 
fomentar o mercado interno, desonerar a produção 
através do IPI e promover a recuperação da economia.
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O que se propõe agora, com a prorrogação da 
DRU até 2015, é a contramão daquilo que foi constru-
ído nos dois mandatos do Presidente Lula. O que se 
propõe é substituir o investimento social e a priorida-
de ao trabalho e à produção pela renda dos papéis do 
Tesouro Nacional.

É lamentável que aqui a Liderança do Governo 
diga que nós precisamos da DRU, porque sem a DRU 
não vamos enfrentar a crise. É uma vergonha que se 
argumente dessa maneira. Nós não precisamos da 
DRU em 2008 e em 2009 para que enfrentássemos a 
crise. Nós enfrentamos a crise em 2008 e em 2009, 
primeiro, com política fiscal de gastos tributários in-
diretos. Foi a renúncia fiscal do IPI na linha branca e 
no setor automotivo; segundo, foi o afrouxamento da 
base monetária, em que o Banco Central disponibili-
zou 100 bilhões em compulsório para irrigar o crédito 
que os bancos, muito espertamente, jogaram na renda 
fixa, na proteção com os títulos públicos; e, terceiro, 
nós estamos aqui ainda sob o impacto do Programa 
Brasil Maior.

Portanto, não venham nos dizer, com verbo vazio, 
que precisamos da DRU para financiar os investimen-
tos e enfrentar a crise. Isso é um sofisma! Isso é uma 
maquiagem! Nós não podemos mentir para o País.

A Presidenta Dilma precisa do nosso apoio. Mas 
precisa do nosso apoio para enfrentar o quadro que 
vai arrebentar as contas públicas de 2012, com o ta-
manho do estoque da dívida pública, que passou de 
474 bilhões, em 2007, para 874 bilhões só a amorti-
zação dessa dívida.

Eu pergunto: até quando nós vamos ficar empur-
rando com a barriga a análise e as alternativas dos 
problemas das contas públicas deste País? Até quando 
vamos empurrar com a barriga? Nós precisamos ajudar 
a Presidenta Dilma a continuar com o esvaziamento da 
DRU, como se fez em 2009, negociando com o Presi-
dente Lula o fim da incidência da DRU na educação.

Por isso eu quero falar aqui em nome do PDT. 
Nós somos contra a quebra do interstício. Temos pro-
fundas divergências de argumento com os argumentos 
da Oposição, mas consideramos lastimável a posição 
da Liderança do PT de ser pautada pela lei da inércia. 
Nem as medidas contracíclicas adotadas pelo Presi-
dente Lula são mais lembradas aqui.

O Presidente Lula, em 2007, propôs o PAC; em 
2009, tirou a DRU da educação. É isto que nós quere-
mos: tirá-la da seguridade social.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Va-
mos à orientação das bancadas.

Como orienta o PT?

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PT vota contra o requerimento, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Que-
bra do interstício.

Como orienta o PMDB?
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PMDB encaminha o voto 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
orienta o Bloco PSB/PTB/PCdoB?

O SR. EDSON SILVA (Bloco/PSB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco/PSB 
encaminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
orienta o PSDB?

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSDB encaminha “sim”.

Mais uma vez, é importante dizer, Sr. Presidente, 
que o Parlamento perdeu uma grande oportunidade 
de mostrar que é uma Casa que busca o entendimen-
to. As oposições, numa relação madura, com parte 
importante da bancada do Governo, sinalizaram que 
o Parlamento brasileiro poderia encontrar e construir 
uma alternativa razoável por meio da qual não se faz 
da DRU política econômica.

Ouvimos há pouco o Deputado Paulo Rubem San-
tiago, do PDT, emitir a posição clara de que esse não 
é o propósito de política de desenvolvimento. A DRU é 
um instrumento de gestão do Executivo. Claramente, a 
proposta apresentada foi tratada com absoluta prepo-
tência por parte do Executivo, o que não dá margem e 
clareza a que aqui seja exercido o consenso.

Por isso, neste encaminhamento, vamos manter 
a posição do PSDB pelo voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSD?
O SR. ADEMIR CAMILO (PSD-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSD encaminha “não”, 
entendendo que precisamos votar rapidamente, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL?

O SR. PAULO FREIRE (Bloco/PR-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PR encaminha “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Presidente Ino-
cêncio Oliveira, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSD, 
“não”. Bloco/PR, “não”.

PP?
O SR. TONINHO PINHEIRO (PP-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de colocar aqui uma preocupação muito grande. Eu 
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já falei uma vez passada que a imprensa toda está 
anunciando, a cada dia que passa, corrupção e mais 
corrupção em todos os Ministérios.

A Presidenta Dilma está fazendo o que pode para 
proibir a corrupção. Não tem jeito de a gente apresentar 
um projeto de lei ou alguma coisa para acabar com a 
corrupção nos Ministérios, para a gente ajudar a Pre-
sidenta Dilma a fazer um grande governo para o bem 
do povo brasileiro, que é desejo dela, é vontade dela?

Nas nossas bases, o pessoal diz: “Toninho Pinhei-
ro, você vai para Brasília, aquela corrupção sem parar?” 
Será que a gente não pode achar um mecanismo para 
acabar com essa corrupção nos Ministérios, que está 
sangrando o bolso do povo brasileiro?

Fica aqui a minha proposta para a gente poder 
ajudar. Quem consegue trabalhar sozinho é só Deus. 
Agora, a Presidenta Dilma, que está com boa vontade, 
nós temos que encontrar uma maneira de ajudá-la. Ela 
é bem-intencionada, mas sozinha ela não dá conta. 
E nós estamos cansados de ver a imprensa mostrar: 
rouba para cá, rouba para lá, e não se resolve.

A minha orientação é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 

DEM, como orienta?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, o nobre colega que me antecedeu 
diz estar indignado com o processo de corrupção que 
se alastra no País e, na hora de encaminhar o voto, 
encaminhou errado. Realmente, se está perplexo, nada 
mais correto do que nós derrubarmos a DRU, porque 
isso é exatamente a grande fonte para nós podermos 
fazer com que o Orçamento não tenha mais transpa-
rência. O Governo coloca nas suas mãos 100 bilhões 
de reais e vai distribuí-los de acordo com os interesses 
locais. É aquilo que o Líder do PT à época, Deputado 
e hoje Senador Walter Pinheiro, chamou de beija-mão.

Então, hoje, todos os Parlamentares ou Líderes 
políticos que querem fazer o seu caixa dois de cam-
panha têm que fazer o beija-mão lá no Palácio do Pla-
nalto, com dinheiro...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

orienta o DEM?
O SR. RONALDO CAIADO – O Democratas, 

então, para poder começar essa assepsia, esse sa-
neamento das contas públicas, para poder moralizar 
esse processo das campanhas eleitorais, vota “sim”, 
Sr. Presidente, pela quebra do interstício.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PDT?
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT en-
caminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Bloco PV/PPS?

A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “sim” e libera a bancada em respeito ao PV.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Li-
bera a bancada.

PSC?
O SR. EDMAR ARRUDA (PSC-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, havendo di-
vergência aqui com os nobres Deputados do PSC, nós 
liberamos a bancada para votar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Li-
beram a bancada.

PRB? (Pausa.)
PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Associa-
ção Nacional dos Auditores Fiscais traz alguns dados 
importantes para nossa reflexão quanto às propala-
das virtudes da Desvinculação de Receitas da União.

Em 2010, a arrecadação dos tributos destinados 
à seguridade social foi superavitária em 58 bilhões. En-
tretanto, esse dinheiro obviamente não foi destinado à 
seguridade na sua integralidade. Por quê? Porque exa-
tamente está em vigor a Desvinculação das Receitas 
da União. Aliás, sempre se alega que a desvinculação 
– e esse é um argumento novo do PT, era do antigo 
PFL, do PSDB – reduziria os juros. Ora, a desvincula-
ção é praticada há uma década e meia neste País, e 
continuamos com o título de campeões mundiais dos 
juros mais altos do mundo. Então, é uma falácia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSOL, 
como vota?

O SR. CHICO ALENCAR – Vota “sim”.
O SR. VITOR PAULO – O encaminhamento do 

PRB, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PRB?
O SR. VITOR PAULO (PRB-RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PRB encaminha “não”, Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Re-
presentação do PMN? (Pausa.)

Representação do PRTB? (Pausa.)
Minoria?
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a DRU foi criada 
em 1994, no Governo Itamar Franco. Naquele momento, 
o Brasil enfrentava uma realidade econômica e fiscal 
completamente diferente da que enfrenta hoje. Existia 
uma clara deterioração fiscal, uma desconfiança total 
do investidor estrangeiro, que não tinha confiança em 
botar o seu dinheiro no País. Existia um tímido cresci-
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mento da arrecadação do País, diferente do que existe 
hoje. Hoje, existe um percentual, um índice de aumento 
de arrecadação da ordem de 12%.

Eu estou convencido e sei que os Deputados 
todos que eu aqui escuto, no seu íntimo, estão con-
vencidos de que a DRU hoje é uma matéria que, no 
Brasil, não se faz mais necessária.

O Deputado Ronaldo Caiado falou agora há pou-
co e me relembrou dos casos recentes de corrupção 
no Governo Federal – repasses para ONGs. Esses 
repasses… V.Exa. tem ideia de onde sairá o dinheiro? 
Exatamente da desvinculação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nobre 
Líder, como orienta?

O SR. FELIPE MAIA – Só para concluir. Exata-
mente dos recursos da DRU, ou seja, por essa razão, 
Sr. Presidente, é que eu tenho que orientar “sim”. Nós 
temos que discutir essa matéria a fundo. O Governo 
precisa mostrar a sua cara, dizer o que pretende e o 
que vai fazer com esse dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Go-
verno?

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Governo vota “não”, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o requerimento de quebra de interstício.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como 
se encontram. Os que são contrários levantem o bra-
ço. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PDT-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Salva-
dor Zimbaldi, na última votação, votou com o partido.

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

querimento de adiamento de votação:

“Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos 

do Art. 193 e Art. 117, X do Regimento Interno, 
Adiamento da Votação da PEC 61, de 2011, 
constante da Ordem do Dia, por 3 sessões.”

Sala das Sessões, – Rubens Bueno, 
Líder do PPS.

O SR. MOACIR MICHELETTO (PMDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Micheletto, na votação anterior, votou com o 
partido, PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Rubens Bueno.

S.Exa. dispõe de 5 minutos na tribuna.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quando assumiu o Governo o então Vice-
-Presidente Itamar Franco, e o assumiu num momento 
grave, de uma crise grave que o País enfrentava politi-
camente naquele momento, nós tivemos, a partir dali, 
novos rumos para o País, do ponto de vista político, 
do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, 
do ponto de vista da ética na política.

Logo em seguida, implantou-se no Brasil o Plano 
Real. Em cima do Plano Real, no bojo dessa proposta, 
veio o Fundo Social de Emergência. Esse Fundo, que 
hoje se chama DRU, veio para dar as condições para 
que o País pudesse suportar e fazer com que aquele 
plano organizasse as finanças públicas e organizasse 
a economia do País.

E olhem que, em 1994, quando foi votada essa 
proposta, a emenda constitucional que criou o Fundo 
Social de Emergência, o PT e a sua bancada foram 
radicalmente contra. Não queriam que o País se orga-
nizasse economicamente, não queriam que as finan-
ças públicas tivessem efetivamente um controle para 
que se acabasse com o endividamento dos Estados 
e dos Municípios.

Depois se criou a Lei de Responsabilidade Fis-
cal, até porque, naquele momento, cidades e Estados, 
alguns deles, somavam bilhões e bilhões em dívida e 
não tinham como pagar, porque não havia nada que 
segurasse, do ponto de vista legal, a capacidade de 
endividamento dos Estados e dos Municípios e até dos 
Poderes constituídos. E o PT foi contra.

Todos os momentos em que o País passou por 
grave crise, seja econômica ou política, o PT sempre 
foi contra, e contra o País. Não foi contra apenas aquele 
momento daquele Governo, porque, quando se discu-
tiu o Plano Real, se discutiu o País do futuro – novos 
rumos, novo momento para se poder dizer que nós 
não podíamos mais concordar com aquilo que estava 
acontecendo até aquele momento.

E vejo aqui, nesta tribuna, um pronunciamento 
de que agora está se mudando o Primeiro-Ministro da 
Grécia, está se mudando o Primeiro-Ministro da Itália, 
ou vai se mudar. Interessante é que, se fosse no Brasil, 
nós já teríamos mudado esse governo há muito tempo, 
desde o mensalão. 

A crise, de tempo em tempo, quando vem, vem 
para desafiar aqueles que estão no poder para saber 
qual é o passo seguinte, sabendo que, se tivéssemos 
o parlamentarismo, nós não teríamos o Parlamento 
colocado na situação em que está hoje: o Parlamen-
to brasileiro submisso ao Poder Executivo, sem saber 
de política de médio e longo prazo, sem saber aonde 
vamos chegar. Foi assim no Plano Real, foi assim na 
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Lei de Responsabilidade Fiscal, foi assim com várias 
leis importantes para organizar o País econômica, so-
cial e politicamente.

Se neste momento estamos discutindo a Desvin-
culação das Receitas da União, e há um discurso, que 
é verdade, de que há no mundo graves problemas, não 
são problemas que o Brasil está enfrentando, porque 
se organizou economicamente lá atrás, apesar da in-
disposição da bancada do PT na época. O Brasil, hoje 
organizado, quer enfrentar o mundo e, ao enfrentar, 
sofre dificuldades de um mundo globalizado totalmente 
diferente daquele. 

Se estamos agora discutindo este novo momento, 
é preciso dizer que o encaminhamento da bancada é 
um encaminhamento para poder dizer: é preciso viver 
um novo momento. Recursos demais nas mãos da 
União é a certeza e o incentivo de que vão criar mais 
Ministérios, vão criar mais cargos, vão fazer com que 
a República como um todo seja submetida àqueles 
companheiros que estão no poder, sem a preocupa-
ção do mérito do serviço público, daqueles que estão 
defendendo as carreiras de Estado para o Brasil ser 
melhor e o brasileiro ser cada vez mais atendido e 
mais respeitado.

Este é o momento de dizer que descentralizar 
administrativamente para os Estados e Municípios é 
desconcentrar recursos; de saber que nos Estados e 
Municípios, com certeza, estaremos aplicando mais e 
melhor. É assim na área da saúde, é assim na área da 
educação, é assim na área das obras. 

Sr. Presidente, só para encerrar, digo o seguinte: 
se nós sabemos que o volume de obras que acontece 
no País, se sabemos que o volume de recursos apli-
cados em saúde pública e o volume de recursos apli-
cados em educação estão nos Estados e Municípios, 
na sua grande maioria, é chegada a hora de começar-
mos a pensar um novo modelo para o País, sabendo 
mais que não estaremos aqui incentivando a criação 
de cargos da boquinha, que da boquinha vira a boca 
do jacaré, para poder atender a companheirada, em 
prejuízo do povo brasileiro.

O SR. LEANDRO VILELA (PMDB-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, Deputado Leandro Vilela votou com 
o PMDB.

O SR. BETO FARO (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Beto 
Faro, na votação anterior, votou com o PT.

O SR. JONAS DONIZETTE (Bloco/PSB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Jonas Donizette votou com o partido na vota-
ção anterior.

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Cláudio 
Puty votou com o PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
putado Amauri Teixeira, para falar contra.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, para o Brasil continuar 
criando empregos, como já criou este ano, 2 milhões, 
eu voto contra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Orien-
tação das bancadas.

Como orienta o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota 
contra o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
orienta o PMDB? 

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB orienta sua 
bancada a votar “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
orienta o Bloco PSB/PTB/PCdoB?

O SR. EDSON SILVA (Bloco/PSB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Bloco/PSB vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
orienta o PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vai orientar o voto “sim”, solicitando, portanto, o aco-
lhimento ao adiamento da votação por três sessões. 

Nós aqui já colocamos com muita clareza que 
o Governo não tem argumentos para sustentar a ma-
nutenção da DRU. Não há uma crise fiscal. Nós não 
estamos vivendo nenhuma comoção nacional. Pelos 
cálculos que nós fizemos, pela não mais vigência da 
CPMF e pela forma como o Orçamento vem sendo 
executado, não haverá nenhuma dificuldade de gestão 
orçamentária. O Governo alega que nós vamos viver 
uma crise mundial e que a DRU vai ser importante 
para a gestão dessa crise. Nós oferecemos 2 anos. 
O Governo negou, o que sinaliza que na verdade o 
Governo reconhece que não tem as justificativas e os 
argumentos sustentados para a sua aprovação. 

Portanto, nós vamos requerer o adiamento da 
votação por três sessões, votando “sim” nesta votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSD?
O SR. GUILHERME MUSSI (PSD-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PSD encaminha 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o Bloco/PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL?
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O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR 
vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PP?
O SR. TONINHO PINHEIRO (PP-MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – DEM?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, vejam que não foi apenas o 
Democratas, o PSDB e o PPS que trabalharam no 
decorrer de toda a tarde de hoje para que houvesse 
um entendimento de votação no sentido de mostrar a 
independência o Poder Legislativo, mostrar que é um 
Poder altivo, independente.

A tendência da base do Governo era avançar 
no entendimento. Mas recebeu ordens da Presidente 
e da Ministra responsável pela articulação política do 
Governo que não, que a base do Governo tem que 
ficar e votar de acordo com a vontade do Executivo.

Isso é deprimente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

orientar, nobre Deputado. Com obstrução, não vou 
permitir mais.

O SR. RONALDO CAIADO – Concluo, Sr. Presi-
dente. O Legislativo, que perde cada vez mais espaço, 
credibilidade, no momento em que se poderia afirmar 
como um Poder independente, o processo de vassa-
lagem aumenta cada vez mais, Sr. Presidente.

O Democratas vota “sim”, pela independência 
do Legislativo e para adiarmos a votação por mais 3 
sessões.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PDT?
O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Blo-
co PV/PPS?

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Blo-
co PV/PPS, em respeito ao PV, evidentemente que vai 
liberar a votação. Mas a bancada do PPS vota “sim”, 
consciente de que esse papel de ter que discutir e de-
cidir aqui, da forma como está sendo, é para dizer da 
incompetência, da incapacidade do Governo de não 
ter pensado no ano de 2011 e de ter enviado essa pro-
posta no mês de agosto, no segundo semestre. É para 
saber como anda o planejamento do Governo Federal.

E é aí que nós temos que estar presentes para 
poder dizer que não concordamos com isso. Ao não 
concordar, está-se tirando do Parlamento a sua capa-
cidade de discutir, de debater, de saber da questão da 

seguridade social, de saber de pontos importantes, que 
é a discussão da DRU, que tira dinheiro dos Estados e 
Municípios, concentra nas mãos da União, para fazer 
o que está fazendo: os Ministérios estão aí, todos ou 
quase todos, contaminados com a corrupção.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSC?
O SR. EDMAR ARRUDA (PSC-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSC orienta a bancada 
a votar “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota PRB?

O SR. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB orienta sua 
bancada a votar “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há duas ho-
ras e meia, decidiu-se precocemente encerrar a dis-
cussão desta matéria. Nós estamos aproveitando esse 
processo para, em 1 minuto, ir agregando argumentos 
à posição do PSOL, que é histórica, que, aliás, era a 
posição também do PT no passado não muito distan-
te, que diz que a vinculação de receitas orçamentárias 
para algumas áreas é benéfica para o País, sobretu-
do aquela que diz respeito à seguridade social; que o 
argumento usado no passado e reiterado hoje de que 
a Desvinculação das Receitas da União não prejudi-
ca a área social é falacioso, e, se vai retornar para a 
área social, por que se criar então a desvinculação? 

Há um jogo enganoso aqui, incoerente, contradi-
tório. O nosso voto, por coerência, é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Re-
presentação do PMN? (Pausa.)

Representação do PRTB? (Pausa.)
Minoria?
O SR. AUREO (PRTB-RJ. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, o PRTB vota “não”.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Minoria enca-
minha “sim”.

Este é um caso emblemático que mostra ao mes-
mo tempo como esse Governo não planeja absoluta-
mente nada, manda um projeto na derradeira hora, sem 
previsão de tempo necessário para a sua aprovação e, 
por isso, vai precisar arrebentar o interstício e ter vota-
ções rompendo o prazo mínimo previsto no Regimento. 
Ou seja, vai fazer um atropelo, quase um estrupício do 
processo legislativo, para garantir algo absolutamente 
desnecessário, porque a própria Oposição ofereceu ao 
Governo 2 anos de DRU, de Desvinculação das Re-
ceitas da União. No entanto, para uma crise que vem 
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sendo aí anunciada, o Governo precisa de 4 anos para 
combatê-la. Isso não tem o menor cabimento.

A Minoria encaminha “sim”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Go-

verno?
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – “Não”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 

Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como 
se encontram; os que são contrários levantem o bra-
ço. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Re-

querimento – requer a votação das emendas uma a 
uma:

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, inciso XIII, do Regimento 
Interno, que a votação das emendas à PEC 
61/2011 sejam votadas uma a uma.”

Sala das Sessões, 8 de novembro de 
2011. – Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Líder do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado ACM 
Neto. (Pausa.)

Deputado Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, as pessoas que estão nos assistindo têm 
enviado mensagens pelo Twitter dizendo ter um pouco 
de dificuldade de entender de que se trata essa Desvin-
culação de Receitas da União. Eu quero, talvez de uma 
maneira mais didática, explicar a todos aqueles que 
estão nos acompanhando até esta hora, Sr. Presidente.

Eu fiz a seguinte comparação: um cidadão que 
tem seus gastos obrigatórios, em sua casa, com a 
sua família – a conta de luz, a conta de água, a conta 
de telefone, a mensalidade da escola dos filhos –, re-
solve pegar todo esse dinheiro e gastá-lo na farra, no 
caixa dois. Depois tem que ir ao banco tirar dinheiro 
emprestado para poder pagar aquelas despesas, que 
são obrigatórias. É lógico que esse cidadão, no decor-
rer de 6 meses, estará inadimplente, falido e com as 
suas propriedades talvez já vinculadas e protestadas.

Ora, o que acontece com o Governo Federal? 
Ele faz exatamente isto: pega o dinheiro, desvincula do 
Orçamento, de onde teria de haver o gasto obrigatório; 
só que, aí, distribui de acordo com os seus interesses, 

para ter sustentação da sua base de votação. E depois 
não ocorre como com um cidadão comum; em vez de 
quebrar, ele avança no bolso do cidadão brasileiro e 
aumenta a carga tributária, aumenta os impostos. E a 
cada dia o cidadão tem que pagar mais. 

É algo interessante. Recebi agora um documento 
que mostra que a arrecadação da Receita no Governo 
Lula, de 2004 até o final do Governo, em 2010, sim-
plesmente passou de 470 bilhões para 890 bilhões de 
reais; ou seja, aumentou a carga tributária, que era de 
29,75%, para 36,49%.

Vejam os senhores: há toda essa arrecadação 
e o Governo ainda quer a DRU, ainda quer mais 100 
bilhões de reais para gastar, para financiar ONGs e 
todos esses escândalos de corrupção que cada vez 
mais se lastram na Esplanada dos Ministérios.

Esse tem sido um grande feito do Governo do PT, 
Governo PT-ONG, Governo Lula-Dilma. Foram dois 
grandes feitos para o País. Alforriaram a corrupção. 
Depois do caso do mensalão, a corrupção foi alforria-
da no País e transformou o Delúbio Soares em herói 
nacional. Então, são dois grandes feitos.

Com isso, sem dúvida alguma, a cada momento 
que passa, vai ficando mais difícil avançar nas vota-
ções. A Oposição vem sofrendo duramente com o es-
vaziamento provocado pelo Governo, que vem coop-
tando muitos dos nossos, que fraquejaram no decorrer 
da luta; como também sofre esta ação truculenta da 
Mesa ao não respeitar o Regimento, ao não respeitar 
o interstício entre as duas votações – em primeiro tur-
no e em segundo turno – da PEC. Isso faz com que 
nós tenhamos que assistir a algo jamais visto nesta 
Casa, que é patrolar-se cada vez mais aqueles que 
reagem e resistem assumindo a mesma posição da 
sociedade brasileira.

Com isso, Sr. Presidente, para finalizar, afirmamos 
que o Democratas vai, sem dúvida nenhuma, posicio-
nar-se, até não sei que hora da madrugada, com todos 
os instrumentos regimentais e todas as alternativas para 
mostrar que esta Casa não pode curvar-se à vontade 
do Executivo e tem de ter independência para votar o 
que é melhor para o País, e não o que é melhor para 
o Governo do PT, o Governo do PT-ONG, o Governo 
da Dilma Rousseff.

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

falar contra a matéria, concedo a palavra ao Deputado 
Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 
orador.) – Somos contra o requerimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Orien-
tação das bancadas.

Como orienta o PT?
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O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PT encaminha “não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
PMDB?

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PMDB encaminha o voto 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Blo-
co/PSB?

O SR. EDSON SILVA (Bloco/PSB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Bloco/PSB vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSDB?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
orienta o voto “sim”, para que nós possamos, nesta 
votação emenda por emenda, detalhar com clareza 
quais serão os posicionamentos de cada bancada, 
deixando evidente que fizemos um esforço para que 
pudéssemos buscar um acordo para aprovar a DRU 
por 2 anos, mesmo reconhecendo que não estamos 
vivendo neste instante uma crise. E se assim o fosse, 
o Governo deveria ter sido mais sensível dando priori-
dade, mandando esse projeto no começo do ano e não 
apenas em agosto, e mudando de opinião de maneira 
muito estranha nestes últimos 2 meses.

Portanto, para que aqui não paire nenhuma dúvida 
quanto ao nosso espírito público, porque na crise de 
2008 votamos todas as matérias que o Governo para 
cá mandou, nós queremos detalhar a votação da DRU. 

Vamos votar “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSD?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PSD-PI. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD en-
caminha o voto “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”. 
Bloco/PR?
A SRA. GORETE PEREIRA (Bloco/PR-CE. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – O PR encaminha 
“não”, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PP?
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PP encaminha “não”, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – DEM?
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo 
não fez a lição de casa. Qual era a lição de casa? Re-
duzir o gasto público e reduzir a máquina pública. Não, 
o Governo expandiu o gasto público, aumentou a má-
quina pública e quer espetar no bolso do contribuinte 
brasileiro a conta do contínuo endividamento do País. 

Qual a razão para... Segundo o próprio Ministério 
do Planejamento informa, espera-se um déficit na Se-
guridade Social de 65,4 bilhões de reais. Aí o Governo 
vai lá e retira, com a DRU, 53,4 bilhões de reais. Para 
quê? Para o Governo poder emitir, endividar o País e 
transferir a conta para a sociedade pagar. 

Não é justo com o Brasil, Presidente Inocêncio. 
Por isso, o Democratas pede o voto “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PDT?
O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PDT encaminha 
“não”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PV/
PPS?

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
temos um acordo no Bloco em que o PV vota diferen-
temente do PPS. Por isso, nós vamos liberar o Bloco, 
lembrando que a posição é no sentido de discutir, como 
estamos fazendo. 

Não há planejamento, e envia-se uma matéria 
desta importância e desta envergadura, colocando 
nas mãos do Governo, para gastar como quer, 20% 
de receitas da União, sem a discussão aprofundada 
daquilo que é o interesse nacional, sabendo da existên-
cia de vários programas de fundamental importância, 
porque são programas continuados e que dependem 
de recursos orçamentários da União. 

Neste caso, a DRU vem exatamente desvincular 
da receita da União recursos arrecadados – e olha que 
nós trabalhamos 5 meses por ano para pagar impostos 
para o Governo, e não há nenhuma preocupação em 
planejar adequadamente o Governo e planejar ade-
quadamente o País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSC?
O SR. NELSON PADOVANI (PSC-PR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PSC encaminha 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PRB?
O SR. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PRB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Socialismo e Liberdade, em respeito aos heróis 
da cidadania que podem estar acompanhando esta 
longa sessão até agora, relembra que Desvinculação 
de Receitas da União foi, é e continuará sendo a au-
torização que o Poder Legislativo dá para o Executivo 
direcionar, quando quiser, 20% dos seus recursos, da 
sua receita, notadamente a receita da seguridade so-
cial, previdência social, assistência e saúde. 
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O nosso entendimento cristalino é de que isso é 
um erro, sobretudo porque, como se sabe, foi, é e será 
destinado para, entre outras despesas, o pagamento 
de juros e serviços da dívida pública, para formação 
de superávit primário. Há um trilhão já comprometido 
para o Orçamento de 2012. 

O nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – PSOL, 

“sim”. 
Representação do PMN? (Pausa.)
Representação do PRTB?
O SR. AUREO (PRTB-RJ. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, o PRTB encaminha 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – “Não”.
Minoria?
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é preciso entender 
bem o que é Desvinculação de Receitas da União. Isso 
tem causado muitas dúvidas na população. É motivo 
até de perguntas no Twitter do Deputado Caiado sobre 
o que estamos votando.

O que estamos desvinculando? Estamos des-
vinculando uma percentagem, 20% do Orçamento? 
Não. Estamos desvinculando os recursos que devem 
ir para a educação, que estão previstos na Constitui-
ção? Também não. Estamos desvinculando os impos-
tos arrecadados? Também não, porque eles já estão 
desvinculados. Portanto, a desvinculação é somente 
sobre as contribuições.

Há dois tipos de contribuições: sociais e econô-
micas. As contribuições sociais chegam perto de 60 
bilhões de reais, 54 bilhões, 55 bilhões. No entanto, 
elas não vão poder ser desvinculadas...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
orientar, nobre Líder.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 
Vou encerrar, Sr. Presidente. 

Elas não podem ser desvinculadas porque o dé-
ficit da Previdência prevalece. É o que manda. Não dá 
para mexer. O Governo só pode mexer em 3 bilhões 
de reais, que são as contribuições econômicas. Não 
tem o menor sentido ficarmos aqui votando esta des-
vinculação da DRU.

Por isso, nós encaminhamos “sim”, para poder-
mos discutir, uma a uma, essas alíneas.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O Governo vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Go-
verno, “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como 
se encontram; os que são contrários, levantem os bra-
ços. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Des-

taque de preferência:
“Sr. Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso IV, 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
preferência para votação da PEC 61, de 2011. (Texto 
aprovado na Comissão.)”

AGUINALDO RIBEIRO, Líder do PP; AUREO, 
Líder do PRTB; ÂNGELO AGNOLIN, Vice-Líder do 
PDT; HENRIQUE EDUARDO ALVES, Líder do PMDB 
; SANDRA ROSADO, Líder do Bloco Parlamentar PSB, 
PTB, PCdoB; RATINHO JUNIOR, Líder do PSC; PEPE 
VARGAS, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Pepe Vargas. (Pausa.)

Deputado Amauri Teixeira.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Eu sou a favor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A favor.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

falar contra, tem a palavra o ilustre Deputado Rubens 
Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há uma preocupa-
ção muito grande em saber se há um encaminhamento, 
para que se conclua rapidamente a votação. Mas nós 
temos um Regimento. E recorremos ao Regimento da 
Casa exatamente para podermos apresentar ideias, 
expressar opiniões, o que nos é garantido não só pelo 
Regimento, como também pela própria Constituição 
da República.

Por isso, estamos fazendo este encaminhamento 
de que a DRU, como está colocada, como bem dis-
se o Deputado Mendes Thame, vem contribuir, neste 
momento, não para aquilo que é o melhor da gestão, 
não para aquilo que é o melhor para o País, mas tão 
somente para prorrogar por prorrogar, sem outra preo-
cupação qualquer. Tanto é que se quer prorrogar para 
2012, 2013, 2014 e 2015, avançando até o próximo 
governo. 

Entendemos que não há necessidade. Se hou-
ve agora uma reunião do G-20 na Europa, da qual a 
Presidente da República participou, as preocupações 
existem com esse ou aquele país, e se isso pode con-
taminar a economia do mundo, é uma discussão que 
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temos que trazer. Mas não uma imposição como esta: 
chegando agora o mês de agosto, encaminha a DRU 
sem nenhuma preocupação se havia ou não uma crise 
mundial. De repente, vêm aí alguns arremedos, alguns 
sinais de que algo está acontecendo na economia, na 
Europa, neste ou naquele país.

Se a preocupação existe – e ela é verdadeira –, 
nós temos de tratá-la com esse mesmo cuidado. O 
Parlamento não pode ser submisso ao Poder Executivo 
sem atentamente discutir, no tempo e no espaço, aquilo 
que representa a nossa presença como mandatários. 
O nosso mandato é de 4 anos. Votar a DRU até 2015 
significa dizer que, nesse aspecto, o nosso mandato 
não existe mais. É entregar nas mãos do Governo 
Federal 20% da receita, sem qualquer preocupação 
de como é que isso vai ser aplicado no dia a dia das 
políticas públicas do Governo Federal.

Então, nós estamos encaminhando contra porque 
temos a certeza absoluta de que é uma contribuição 
para o bom debate. 

Quando vimos discutir aqui, é preciso também 
destacar que desde o Plano Real, da organização da 
economia do Brasil, o País vem crescendo, e, ao crescer, 
cresce também a receita do Governo Federal. E quan-
to mais cresce a receita, mais o Governo Federal quer 
apossar-se dessa receita, sem se preocupar com os seus 
entes, sejam Estados, sejam Municípios, sejam aqueles 
que querem efetivamente dar uma grande contribuição 
no sentido de fazer as ações dessas políticas públicas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Es-
gotado o tempo da sessão, eu peço licença a V.Exa. 
para encerrar os trabalhos.

O SR. BERNARDO SANTANA DE VASCON-
CELLOS (Bloco/PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) – Presidente Inocêncio Oliveira, o Deputado 
Bernardo Santana de Vasconcellos, nas votações an-
teriores, seguiu a orientação do seu partido.

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Deputado Jefferson 
Campos votou com o partido. 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Peço um novo painel, 
Sr. Presidente, e peço aos Deputados do Democratas 
que não registrem presença até chegarmos ao núme-
ro mínimo. 

O SR. LEONARDO QUINTÃO (PMDB-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o De-
putado Leonardo Quintão votou com o PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Peço 
que seja zerado o painel. 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 61-C, de 2011.

Está encerrada a votação.

VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COM-
PARECEM MAIS OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de Roraima 2

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá 5

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Total de Pará 5

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM 
Total de Amazonas 4

RONDONIA

Carlos Magno PP 
Moreira Mendes PSD 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Total de Rondonia 3

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Henrique Afonso PV PvPps
Total de Acre 3

TOCANTINS

César Halum PSD 
Irajá Abreu PSD 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins 4
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MARANHÃO

Cleber Verde PRB 
Francisco Escórcio PMDB 
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão 6

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Manoel Salviano PSD 
Total de Ceará 6

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Total de Piauí 1

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Rogério Marinho PSDB 
Total de Rio Grande do Norte 5

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Paraíba 5

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Eduardo da Fonte PP 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Total de Pernambuco 12

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Renan Filho PMDB 
Total de Alagoas 4

SERGIPE

Almeida Lima PPS PvPps
Andre Moura PSC 
Mendonça Prado DEM 
Total de Sergipe 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Fernando Torres PSD 
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Nunes PSD 
Josias Gomes PT 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Total de Bahia 14

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Gabriel Guimarães PT 
Geraldo Thadeu PSD 
Jairo Ataide DEM 
João Magalhães PMDB 
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lael Varella DEM 
Marcus Pestana PSDB 
Mário de Oliveira PSC 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Padre João PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Walter Tosta PSD 
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Weliton Prado PT 
Total de Minas Gerais 22

ESPÍRITO SANTO

Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 3

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Andreia Zito PSDB 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Carlos Alberto PMN 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Liliam Sá PSD 
Otavio Leite PSDB 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Total de Rio de Janeiro 15

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Beto Mansur PP 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Eli Correa Filho DEM 
Guilherme Campos PSD 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Jefferson Campos PSD 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Mentor PT 
Junji Abe PSD 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Pereira da Silva PDT 
Ricardo Izar PSD 

Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PSD 
Salvador Zimbaldi PDT 
Vanderlei Macris PSDB 
Vicente Candido PT 
Total de São Paulo 31

MATO GROSSO

Homero Pereira PSD 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso 2

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Jaqueline Roriz PMN 
Total de Distrito Federal 2

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PMDB 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 6

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Cida Borghetti PP 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Reinhold Stephanes PSD 
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Total de Paraná 13
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SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB 
Jorge Boeira PT 
Pedro Uczai PT 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 4

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Eliseu Padilha PMDB 
Jeronimo Goergen PP 
José Otávio Germano PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Marco Maia PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Ronaldo Zulke PT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 11

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

PARÁ

André Dias PSDB 
Lira Maia DEM 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins 1

MARANHÃO

Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nice Lobão PSD 
Total de Maranhão 2

PIAUÍ

Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí 2

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Total de Paraíba 1

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Mendonça Filho DEM 
Total de Pernambuco 2

ALAGOAS

João Lyra PSD 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Alagoas 2

SERGIPE

Rogério Carvalho PT 
Total de Sergipe 1

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Claudio Cajado DEM 
Luiz Argôlo PP 
Total de Bahia 3

MINAS GERAIS

Eduardo Barbosa PSDB 
George Hilton PRB 
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Total de Minas Gerais 4

RIO DE JANEIRO

Alfredo Sirkis PV PvPps
Total de Rio de Janeiro 1

SÃO PAULO

Arnaldo Jardim PPS PvPps
Carlos Roberto PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
José De Filippi PT 
Total de São Paulo 5

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Total de Mato Grosso 1

GOIÁS

Flávia Morais PDT 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Rubens Otoni PT 
Total de Goiás 3

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
Total de Santa Catarina 1

RIO GRANDE DO SUL

Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Renato Molling PP 
Total de Rio Grande do Sul 3
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ÀS 22 HORAS E 51 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Eduardo da Fonte
Eduardo Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Sérgio Moraes
Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Jhonatan de Jesus PRB 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá 8

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 15

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Encer-
ro a sessão, antes convocando para hoje, terça-feira, 
dia 8 de novembro, às 22h51min, 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)

Votação

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 61-C, DE 2011 
(Do Poder Executivo)

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 61-C, 
de 2011, que altera o art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias; 
tendo parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania pela admissi-
bilidade desta e da de n° 75/11, apensada 
(Relator: Dep. Maurício Quintella Lessa); e 
da Comissão Especial pela admissibilidade 
das emendas de n°1 a 5 e, no mérito, pela 
aprovação desta e pela rejeição da de n° 
75/11, apensada, e das Emendas de n°1 a 
5 (Relator: Deputado Odair Cunha). 

Tendo apensada (1) PEC n° 75/2011.

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 50 
minutos.)

 
Ata da 314ª Sessão, Extraordinária, 
Noturna, em 8 de novembro de 2011

Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente, Jorge Tadeu Mudalen, 
2º Secretário, Inocêncio Oliveira, 3º Secretário. 
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AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM 
Rebecca Garcia PP 
Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 8

RONDONIA

Carlos Magno PP 
Lindomar Garçon PV PvPps
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondonia 8

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 8

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 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl

Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão 17

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
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
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Airton PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará 22

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Iracema Portella PP 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
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Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 8

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 11

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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
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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Renan Filho PMDB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 7

SERGIPE

Almeida Lima PMDB PvPps
Andre Moura PSC 

Heleno Silva PRB 
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
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 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
Fernando Torres PSD 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Rui Costa PT 
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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Antônio Andrade PMDB 
Antônio Roberto PV PvPps
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Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Eduardo Azeredo PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
Geraldo Thadeu PSD 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Lael Varella DEM 
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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 
Total de Minas Gerais 49

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 

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 
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Edson Santos PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro 45
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SÃO PAULO

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 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Dra.Elaine Abissamra PSB PsbPtbPcdob
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
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 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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 64

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Roberto Dorner PSD 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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 
Leandro Vilela PMDB 
Magda Mofatto PTB PsbPtbPcdob
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 
Total de Goiás 16
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MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Giroto PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 7

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 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 PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
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 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Gean Loureiro PMDB 
Jorge Boeira PT 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 

Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Romanna Remor DEM 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 16

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 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
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 (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra na Casa o comparecimento 
de 489 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
Fica dispensada a leitura da ata da sessão an-

terior.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito que 
seja feita a leitura da ata, Sr. Presidente. 
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O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi 
pedido um novo painel. 

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, além de 
solicitar a V.Exa. que dê início a um novo painel, peço 
aos Deputados do PSDB que não registrem presença 
até que cheguemos ao quorum regimental. Solicito, 
também, a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Solicito a leitura da 
ata, Sr. Presidente.

O SR. HELENO SILVA (PRB-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Podemos registrar a pre-
sença, Sr. Presidente?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço 
aos Deputados do Democratas que não registrem pre-
sença até alcançarmos o quorum.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
pedir a todos os Deputados que estão acompanhan-
do a sessão dos seus gabinetes que venham ao ple-
nário. E solicito aos Líderes da base que peçam aos 
Deputados que registrem presença, para podermos 
começar a discussão agora do texto principal da DRU 
e votarmos ainda na noite de hoje, em primeiro turno, 
a PEC da DRU.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ilus-
tres Deputados, vamos votar.

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Convocamos todos os De-
putados do PT a comparecerem ao plenário e regis-
trarem presença.

O SR. DR. PAULO CÉSAR – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PSD-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 

convidar todos os Deputados do PSD a comparecerem 
ao plenário e registrarem presença.

Muito obrigado.
O SR. EDINHO ARAÚJO – Pela ordem, Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB 
convida todos os seus Deputados a comparecerem 
ao plenário e registrarem presença.

O SR. LINCOLN PORTELA – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido da República convoca os seus Parlamentares 
a virem ao plenário. Nós temos compromisso com o 
Brasil e queremos estar presentes aqui. Por certo, es-
taremos aqui até às 2 horas da manhã. Pedimos aos 
Parlamentares do Partido da República e do Bloco que 
venham ao plenário.

O SR. EDSON SILVA – Pela ordem, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. EDSON SILVA (Bloco/PSB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Liderança 
do PSB solicita aos integrantes da bancada que com-
pareçam ao plenário, para que possamos votar esse 
texto, que é da maior importância para o País.

O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra, nobre Deputado Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-
tou querendo aqui trazer algo que me veio à mente 
nesta Legislatura.

Desde o começo, quando veio a proposta que 
delegava à Presidente da República legislar sobre o 
salário mínimo, retirando a competência constitucional 
do Congresso Nacional, e neste momento, com essa 
questão da DRU, parece-me que há uma tendência 
no Governo, no Executivo, de menosprezar o Poder 
Legislativo.

O Brasil pode estar às vésperas de ter um Go-
verno pedindo lei delegada para legislar por decreto 
– não será nem mais por medida provisória –, para 
fazer direto, para fazer, talvez, como o Presidente da 
Venezuela, Hugo Chávez, fez: uma lei delegada.
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Para que o Parlamento, se, no Orçamento, a Pre-
sidente vai fazer o que bem entender até o próximo 
Governo e se, com o salário mínimo, é a mesma coisa? 
Para que a existência do Parlamento, mesmo tendo o 
Governo uma maioria tão “abrumadora” como tem?

Isso é perigoso, porque não dura, como não durou 
a ditadura. A vida é muito maior do que quem pensa 
que vai dominar com tranquilidade.

E vejam que, agora, o Governo sofreu o enfren-
tamento de um Ministro, que disse que só sairia do 
Ministério abatido a tiro. A Presidente se desmorali-
zou porque não fez nada. Virou bangue-bangue. Não 
temos mais governo. O Ministro diz que só sai à bala.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
termino ao Secretário ad hoc, Luciano Castro, que 
leia a ata.

II – LEITURA DA ATA
O SR. LUCIANO CASTRO, servindo como 2º Se-

cretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente.

III – EXPEDIENTE

(Não há expediente a ser lido)

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
que a leitura seja feita de maneira mais pausada. Nin-
guém está ouvindo nem entendendo nada. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – De-
putado Luciano Castro, V.Exa. sabe que o objetivo da 
leitura da ata é conferir se ela corresponde à sessão 
anterior. V.Exa. não pode ler desse jeito, porque é abso-
lutamente incompreensível e é um desrespeito àqueles 
que pediram a leitura. Nós temos o direito a uma leitura 
feita de maneira inteligível – e é o que peço a V.Exa.

(Leitura da ata.)
Durante a leitura da ata, assumem su-

cessivamente a Presidência os Srs. Jorge Ta-
deu Mudalen, 2º Secretário, e Marco Maia, 
Presidente.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o meu partido.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente... 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há requeri-
mento sobre a Mesa de retirada de pauta da PEC nº 61...

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
estamos discutindo a ata – discutindo a ata...

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sr. Presidente, De-
putado que não está registrado pode falar?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em primeiro 
lugar, não existe no Regimento essa coisa de discutir 
a ata, Deputado. Vamos a ... Nós temos que...

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, a 
ata não narrou, não foi fiel àquilo que ocorreu aqui.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Questão de ordem, 
Sr. Presidente.

Quem não está registrado pode questionar?
O SR. RONALDO CAIADO – A ata foi extrema-

mente tendenciosa. Não levaram em conta todo o alerta 
feito pela Oposição, Sr. Presidente.

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Roraima 3

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Janete Capiberibe PSB PsbPtbPcdob
Total de Amapá 2

PARÁ

Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Miriquinho Batista PT 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará 6

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Francisco Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSD 
Total de Amazonas 4

RONDONIA

Carlos Magno PP 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondonia 5
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ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Sibá Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 6

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Lázaro Botelho PP 
Total de Tocantins 5

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Cleber Verde PRB 
Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Francisco Escórcio PMDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Professor Setimo PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de Maranhão 10

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará 19

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão PSD 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total De Piauí 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PSD 
Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Norte 6

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Benjamin Maranhão PMDB 
Hugo Motta PMDB 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 9

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
Eduardo da Fonte PP 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Severino Ninho PSB PsbPtbPcdob
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Vilalba PRB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 15

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
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Renan Filho PMDB 
Total de Alagoas 4

SERGIPE

Heleno Silva PRB 
Total de Sergipe 1

BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Edson Pimenta PSD 
Emiliano José PT 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPsl
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Joseph Bandeira PT 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PSD 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 18

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPsl
Diego Andrade PSD 
Gabriel Guimarães PT 
Geraldo Thadeu PSD 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Leonardo Quintão PMDB 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes PSD 
Mário de Oliveira PSC 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Paulo Piau PMDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Toninho Pinheiro PP 
Walter Tosta PSD 
Weliton Prado PT 
Total de Minas Gerais 22

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Lauriete PSC 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 6

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Alexandre Santos PMDB 
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Aureo PRTB 
Benedita da Silva PT 
Chico D`Angelo PT 
Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Dr. Paulo César PSD 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Fernando Jordão PMDB 
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Hugo Leal PSC 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Liliam Sá PSD 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Simão Sessim PP 
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro 32

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Cândido Vaccarezza PT 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Guilherme Campos PSD 
Janete Rocha Pietá PT 
João Dado PDT 
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João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José Mentor PT 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Marcelo Aguiar PSD 
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Ricardo Berzoini PT 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Siraque PT 
Vaz de Lima PSDB 
Walter Ihoshi PSD 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 29

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Homero Pereira PSD 
Roberto Dorner PSD 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso 5

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 7

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 
Marina Santanna PT 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 

Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul 5

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPsl
Hermes Parcianello PMDB 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Rosane Ferreira PV PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 17

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Jorge Boeira PT 
Luci Choinacki PT 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Pedro Uczai PT 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 10

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Moreira PMDB 
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Osmar Terra PMDB 
Ronaldo Zulke PT 
Total de Rio Grande do Sul 11
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 271 Senhoras 
e Senhores Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item único.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 61-C, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Votação, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 61-C, 
de 2011, que altera o art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias; 
tendo parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania pela admissi-
bilidade desta e da de n° 75/11, apensada 
(Relator: Dep. Maurício Quintella Lessa); e 
da Comissão Especial pela admissibilidade 
das emendas de n°1 a 5 e, no mérito, pela 
aprovação desta e pela rejeição da de n° 
75/11, apensada, e das Emendas de n°1 a 
5 (Relator: Deputado Odair Cunha). 

Tendo apensada (1) PEC n° 75/2011.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 
Mesa requerimento no seguinte teor:

“Senhor Presidente, 
Requeiro a V.Exa., nos termos regimen-

tais, a retirada de pauta da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 61, de 2011, que ‘altera o 
art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias’.

Sala das Sessões, – Duarte Nogueira, 
Líder do PSDB”

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
não pode reescrever o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor...

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, nós 
não estamos sabendo o que...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor... 

O SR. RONALDO CAIADO – Sinceramente, Sr. 
Presidente, nós não sabemos o que V.Exa. está fazen-
do neste momento. É leitura do quê, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Duarte Nogueira, para falar a favor do requerimento.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para falar, 
não é preciso estar consignado no painel o nome?

O SR. RONALDO CAIADO – O requerimento 
trata de quê, Sr. Presidente?

O SR. AMAURI TEIXEIRA – O Deputado Ronal-
do Caiado e o Deputado Duarte Nogueira não estão 
registrados na sessão.

O SR. RONALDO CAIADO – Que assunto está 
registrado no requerimento, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Retirada 
de pauta.

O SR. RONALDO CAIADO – Retirada de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Duarte Nogueira, para falar a favor do requerimento.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares...
O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sr. Presidente, ques-

tão de ordem.
O SR. ROBERTO FREIRE – Questão de ordem 

aqui, Sr. Presidente. Questão de ordem do PT.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Para fazer uso da 
palavra na sessão não tem de estar registrado?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sim, tem 
de estar registrado.

O SR. AMAURI TEIXEIRA – O Deputado Duarte 
Nogueira não está registrado, nem os Deputados Ro-
naldo Caiado, ACM Neto e Onyx Lorenzoni.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu vou, de 
ofício, registrar o Deputado Duarte Nogueira.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
recorrer à Mesa para saber em que artigo o Deputado 
Amauri Teixeira baseou sua questão de ordem.

Baseado em qual artigo, Deputado? A qual artigo 
V.Exa. recorreu para formular essa questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Duarte Nogueira com a palavra.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, primeiro, eu quero dizer a todos que estou 
presente aqui. Portanto, o registro da minha presença 
é de corpo presente. Tão logo eu possa chegar até um 
dos postos de marcação de presença, farei o registro 
no painel também. Mas confirmo a minha presença 
aqui, com toda a certeza.

A argumentação do Governo para tentar susten-
tar a defesa da DRU ganhou musculatura depois do 
retorno da Presidente Dilma da reunião do G-20, na 
semana passada.

Digo isso, porque, se houvesse prioridade do Go-
verno em aprovar a DRU, tão logo a Presidente, tomou 
posse no começo deste ano, sua equipe teria enviado 
para o Congresso a proposta de emenda constitucional 
que renova a DRU, o que não fez. Isso ocorreu apenas 
a partir do mês de agosto.
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A argumentação do Palácio do Planalto é a de 
que a prorrogação desse mecanismo ajudaria o Brasil 
a cumprir uma meta de superávit, ou seja, uma econo-
mia para poder pagar os juros em 2012, e o Governo 
teria mais flexibilidade para deslocar recursos de uma 
área para a outra.

Esse argumento se sustentaria se tivéssemos, 
primeiro, uma grave crise fiscal, o que não ocorre, o 
Governo, a cada dia, arrecada mais dinheiro do con-
tribuinte; segundo, o peso das contribuições, inclusive 
com a extinção da CPMF, inverteu o sinal na questão 
do orçamento da seguridade em relação ao orçamento 
fiscal, ao orçamento dos impostos, e às contribuições 
direcionadas às áreas sociais, sobretudo no que diz 
respeito à COFINS e ao PIS, entre outros.

Já foi dito aqui por outros colegas que, se não 
houver a prorrogação da DRU, o mundo não vai acabar, 
o Brasil vai continuar rodando tranquilamente. Mas vem 
a Presidente e diz que, dada a situação internacional, 
o Brasil vai atravessar uma gravíssima crise.

Muito bem. Nós dissemos aos representantes do 
Governo que estamos dispostos a prorrogar a DRU, 
mesmo sem ter convicção na crise e sem torcer para 
que ela ocorra – e até parece que o Governo torce para 
que a crise exista para poder aprovar a DRU.

Nós não queremos acreditar que a crise chegará 
ao Brasil. E, se ela chegar, agiremos com a respon-
sabilidade com que agimos há 3 anos – em 2008, no 
segundo semestre, em outubro, novembro, dezembro, 
e em janeiro de 2009, passamos aqui votando maté-
rias, a pedido do Governo, para combater e enfrentar 
os problemas e amenizar as dificuldades do povo bra-
sileiro naquela crise que, de fato, nos prejudicou ou, 
pelo menos, retraiu a economia do País. Votamos todas.

E já anunciamos aos Líderes do Governo, Sr. 
Presidente, que, se for necessário prorrogar a DRU 
por mais 2 anos, assumimos, de público, o compro-
misso de fazê-lo.

Eu não sei por que há um sectarismo, uma in-
transigência, se a Oposição e o Governo, de maneira 
muito responsável, parlamentar e fidalga, vêm se tra-
tando nesta Casa com a maior qualidade na questão 
do diálogo. Por que o sectarismo? Por que expor todos 
nós aqui na Câmara dos Deputados a termos de nos 
submeter a uma posição de obstrução, sendo que a 
matéria já poderia estar aprovada por 2 anos, com o 
compromisso de, se houver crise, prorrogar por mais 
2 anos? Por que fazer isso de maneira radical? É isso 
o que nós não entendemos.

Portanto, nós vamos passar aqui a noite toda, Sr. 
Presidente. Não queríamos fazer isso, mas vamos, para 
defender com muita convicção os nossos argumentos, 
primeiro, porque somos patriotas, somos brasileiros e 

jamais vamos torcer para o “quanto pior, melhor”; se-
gundo, porque nós já teríamos votado a prorrogação 
da DRU por 2 anos, se não houvesse a intransigência 
do Governo em querê-la por quatro. E já anunciamos 
publicamente que, se for necessário, daqui a 2 anos, 
prorrogá-la por mais quatro, vamos prorrogá-la. 

Manter essa posição sectária do Governo neste 
instante, isto, sim, é torcer pelo “quanto pior, melhor”, 
é querer fazer do enfrentamento com a Oposição uma 
espécie de necessidade de se impor, quando, na ver-
dade, em momento algum, nós queríamos ganhar o 
jogo. Nós queríamos fazer com que esta discussão 
fosse uma vitória de toda a Casa – não do Governo 
ou da Oposição. Mas, infelizmente, não foi essa a de-
cisão que o Governo tomou. 

Então, não nos resta outra alternativa senão a 
de colocar aqui, durante todos os momentos em que 
pudermos, até o encerramento da votação da DRU, 
que pode demorar bastante em razão da obstrução, 
os nossos pontos de vista. 

E quero repetir que nós não jogamos no “quanto 
pior, melhor”. 

Nós vamos aprovar a DRU no final, mas vamos 
aproveitar cada instante para mostrar que o Gover-
no poderia ter feito isso de uma maneira muito mais 
adequada, e não dessa maneira “tratorada”, como ele 
quer fazer. 

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Questão de or-
dem, Sr. Presidente, com base no art. 98.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar...
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, é 

uma questão de ordem com base no art. 98, § 7º:

“Art. 98  .................................................
§ 7º Os pedidos de retificação da ata 

serão decididos pelo Presidente, na forma do 
art. 80, § 1º”.

O que eu fiz foi recorrer a V.Exa., Sr. Presidente, 
para que V.Exa. determine a quem está secretariando 
a Mesa que faça uma ata que relate o que ocorreu, 
e não uma ata sucinta e tendenciosa como a que foi 
lida aqui.

Essa é exatamente a retificação que solicitei a 
V.Exa. à época e para a qual peço deferimento, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou determi-
nar à Secretaria que faça a análise da ata, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
contra, concedo a palavra ao Deputado Odair Cunha.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, a matéria está amadurecida. 
Vamos votar.
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O voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orientar.
Como vota o PT?
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMDB?
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB orienta o 
voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco PSB/PTB/PCdoB?

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O Bloco vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSDB, 
como vota?

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
estamos debatendo um assunto que poderia ter sido 
objeto de entendimento. Mas, como disse o nosso Lí-
der Duarte Nogueira, houve uma imposição do Execu-
tivo para que se impedisse o debate de uma matéria 
de grande importância para o Brasil, até porque nós 
estamos falando de algo da ordem de 100 bilhões de 
reais que serão manobrados pelo Executivo e que 
podem ser retirados da área social – ninguém sabe o 
que vai acontecer.

O que nós queremos – e reiteramos – é que o 
Governo acabe com essa gastança, controle o desper-
dício e mantenha o equilíbrio fiscal, na medida em que 
percebemos com clareza que essa não é a orientação 
que o Executivo vem dando.

Dessa maneira, vamos encaminhar o voto “sim”, 
em benefício do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSD?

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PSD-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Oposição 
tem dito constantemente que, com a prorrogação da 
DRU por 4 anos, o Legislativo vai acabar. Acho que é 
muito mais fácil acabarem os partidos de Oposição do 
que acabar o Legislativo.

O PSD encaminha o voto “não”.
A SRA. GORETE PEREIRA (Bloco/PR-CE. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PR vota “não”.

A SRA. REBECCA GARCIA (PP-AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
vota “não”.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós já 
reiteramos o nosso propósito de estar a favor do Brasil.

Neste momento, o País não precisa dessa pror-
rogação da DRU. O que o Brasil vai perder, o que per-
derão Estados e Municípios são cerca de 700 milhões 
de reais deixarão de ir para Estados e Municípios à 
custa da CIDE-Combustíveis para reparar as estradas 
brasileiras. O Brasil ficará sem recursos para a seguri-
dade social – são mais de 65 bilhões de reais na área 
da seguridade, entre saúde e previdência.

Nós encaminhamos o voto “sim” ao requerimento 
de retirada de pauta, por entendermos que esta maté-
ria não precisa ser votada.

Portanto, o voto é “sim”.
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT tem 
total interesse em discutir e votar o mérito da matéria. 
Por isso, nós votamos “não” ao requerimento de reti-
rada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PV/PPS? 

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quanto 
ao Bloco PV/PPS, o PPS vai encaminhar o voto “sim”, 
no entanto, em respeito à posição do PV, libera as ban-
cadas, mas lamentando a discussão ter chegado ao 
termo a que chegou em razão daqueles que não têm 
como planejar o seu Governo, não têm como colocar 
no tempo e no espaço a forma de fazer do Parlamento 
aquilo que é um poder constituído e que pode, e deve, 
contribuir para, quando as matérias forem apresenta-
das, até melhorá-las ou recusá-las se for o caso. 

Mas, aqui, nós estamos tratando de uma PEC 
que dispõe sobre a Desvinculação das Receitas da 
União, algo criado num momento de crise política ins-
titucional. Um momento de crise econômica no País 
criou esse fundamento para se poder organizar a eco-
nomia e, a partir daí, sim, o Brasil começar a crescer 
e a se desenvolver. 

É dessa forma, liberando o Bloco, que o PPS in-
siste no voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC?

O SR. EDMAR ARRUDA (PSC-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC en-
caminha o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PRB, 
como vota?

O SR. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSOL, 
como vota? 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL insiste 
em que a vinculação de receitas para algumas áreas, como 
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já temos na educação e na seguridade social, foi uma con-
quista importante para a população brasileira consagrada 
na Constituição de 1988. A ideia da desvinculação, com os 
variados nomes que teve, sempre em caráter emergencial 
ou enganosamente social, até se assumir mesmo o nome 
DRU – Desvinculação das Receitas da União –, é, em si, 
nefasta. Inclusive, não estamos em um contexto de crise 
que justifique uma medida de tal exceção.

Portanto, o nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMN? (Pausa.)
PRTB? (Pausa.)
Minoria?
O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
sar de tantos discursos de crise, parece que ela ainda 
não chegou. 

Nós estamos estranhando, porque o encaminha-
mento desta matéria feito pela Presidente Dilma Rous-
seff falava em investimentos na Copa e nas Olimpíadas. 
Trocaram o discurso. Acho que temos uma responsabi-
lidade e, se a crise realmente chegar, como já fizemos 
no passado, é evidente que vamos ser complacentes 
no sentido de discutir. 

Por isso, eu quero dizer que o nosso encaminha-
mento será “sim”. 

Antes, porém, quero falar uma outra coisa. Um 
dos líderes de partido disse que é mais fácil acabar 
a Oposição do que acabar o Legislativo. Espero que 
a base do Governo não esteja torcendo pela ditadura 
branca, sem o contraditório, sem a Oposição que faz 
este Parlamento discutir, para que tenhamos não só 
a Situação, mas também o lado contrário, que, mui-
tas vezes, ajuda o Governo a corrigir os seus rumos. 

Muito obrigado. 
Nosso encaminhamento é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o Governo?
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) “Não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 

o requerimento.

“Senhor Presidente, 
Requeiro a V.Exa., nos termos regimen-

tais, a retirada de pauta da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 61, de 2011, que ‘altera o 
art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias’.

Líder do PSDB”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

REJEITADO.O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PS-
DB-BA) – Sr. Presidente, peço verificação.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS) – Verifi-
cação.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ) – Verifi-
cação conjunta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presidên-
cia solicita às Sras. e aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada posto.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Democratas está em 
obstrução.

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB está em 
obstrução.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB solicita aos 
Srs. Deputados que venham a plenário para proceder 
à votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Cândido Vaccarezza, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje, nós assistimos à Presidenta 
Dilma falar sobre a saúde e sobre várias medidas que o 
Governo Federal do Brasil tem tomado com firmeza para 
resolver o problema da saúde pública em nosso País.

Já estamos distribuindo medicação de graça em 
mais de 15 mil farmácias no Brasil. E o povo brasileiro 
é testemunha do esforço da Presidenta para continuar 
a obra do Presidente Lula, que mudou e vem mudando 
o nosso País para melhor.

Com Lula e, agora, com Dilma, o Brasil ganhou 
importância política no exterior e ganhou importância 
econômica. E eu tenho certeza de que mesmo aqueles 
Deputados da Oposição que nos criticam ficam orgu-
lhosos quando veem a Presidente Dilma representar, 
como fez no G-20, tão bem o nosso País.

Tenho certeza de que a Oposição sabe do mo-
mento que estamos vivendo. Com Lula e com Dilma, o 
povo brasileiro melhorou de vida. Para s esses passos, 
também outros Governos do passado contribuíram. 
Não houve só pontos negativos quando a Oposição 
governava. Houve algumas contribuições positivas, 
ações que nós continuamos.

Mas do que se trata aqui, na discussão da DRU, é 
de preparar o nosso País para este novo momento que 
estamos vivendo, um momento em que o Brasil é um 
dos países em melhores condições de enfrentar a crise.
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Quando a Oposição governou, nós nunca tive-
mos uma crise desse jeito. Tivemos a crise da Argen-
tina, a do México, mas não uma crise como esta. Eles 
nunca pegaram uma situação internacional tão difícil. 
O mundo está vivendo a pior crise do início do século 
XX para cá. E o nosso País precisa de condições para 
responder bem a essa crise.

A DRU não é como alguns da Oposição falaram. 
Uns disseram que eram 50 bilhões, outros disseram 
100 bilhões, e outros chegaram ao impropério de falar 
que era corrupção, conta de luz para pagar em casa, 
uma confusão que ninguém entende.

Qual é a importância da DRU? A importância da 
Desvinculação das Receitas da União é a de que, com 
isso, nós vamos pegar 20% das receitas para ajudar 
a manter o Bolsa Família, programa que tem ajudado 
muitas pessoas a sobreviver, a viver bem e a mudar 
de classe social; para fazer investimentos em várias 
áreas e para desenvolver projetos específicos de que 
o Brasil precisa.

É claro que, quando se pega a justificativa da 
DRU, há várias rubricas no Orçamento que não tratam 
disso, mas os senhores conhecem a Presidenta Dilma, 
conhecem a forma como nós estamos governando. Nós 
queremos que o Brasil seja uma potência mundial, e 
estamos construindo essa potência. 

Eu acho que a Oposição tem contribuído para 
este debate e considero natural que os Deputados 
obstruam. E S.Exas. não são contra a DRU, tanto que 
propuseram a sua prorrogação por 2 anos. E ainda 
disseram que, depois, se nós precisássemos, votariam 
mais 2 anos. O problema é que nós precisamos aprovar 
hoje os 4 anos. Aí, a Oposição diz que é contra e en-
tra em contradição. Dizem que são contra, mas estão 
propondo 2 anos. Então, eles não são contra. Por que, 
então, continuam obstruindo? Porque estão fazendo o 
seu papel de atrapalhar o Governo.

O povo brasileiro, porém, não quer atrapalhar o 
Governo. O povo quer que o Governo brasileiro tenha 
condições de continuar cumprindo o papel de fazer do 
Brasil uma potência e de levá-lo a ocupar um lugar me-
lhor dentro do nosso País. É isso o que estamos fazendo 
e é por isso que nós precisamos aprovar hoje a DRU.

Eu quero pedir a todos os Deputados – e nós va-
mos enfrentar aqui mais de 30 votações – que fiquem 
em plenário, porque vamos encerrar a discussão desta 
matéria e votá-la, em primeiro turno, ainda hoje. Ama-
nhã, vamos encaminhar a quebra do interstício e votar 
o segundo turno. Então, vamos ter 2 dias de intenso 
trabalho, para ajudar o Brasil a continuar se desenvol-
vendo, distribuindo renda, criando empregos e sendo 
este País que orgulha a todos nós.

Foi-se o tempo em que alguns diziam: “Isso é 
coisa do Brasil”. Foi-se o tempo em que alguns trata-
vam mal o nosso País no exterior. Hoje, não. Hoje, nós 
estamos entre as principais nações do mundo, uma 
nação que tem o que oferecer, que fala e é ouvida, 
mesmo pelas mais ricas.

Quando assumimos o Governo, o Brasil era a 
15ª potência do mundo. Hoje, é a sétima, e vamos já, 
já ser a quarta potência do mundo. 

E não é verdade que nós aumentamos a carga 
tributária. Quando Lula assumiu o Governo – e é bom 
que quem falou isso veja os dados –, a carga tributária 
beirava os 42%, hoje ela está um pouquinho menor, e 
vamos reduzi-la mais; a relação dívida/PIB era péssima 
para o nosso País, e vai melhorar; o índice de desem-
prego era imenso, e hoje o Brasil é uma das nações 
que tem o menor índice de desemprego do mundo.

Então, precisamos de uma decisão firme do Par-
lamento brasileiro, a fim de darmos condições ao Go-
verno do Brasil de continuar mudando para melhor o 
nosso País. 

A base aliada, todos os partidos, Deputado Hen-
rique Eduardo Alves, reuniram-se ontem com a Pre-
sidenta Dilma. Assumimos o compromisso de, pelo 
Brasil, aprovarmos a DRU. E vamos aprovar a DRU 
aqui na Câmara e no Senado para que o nosso País 
continue se desenvolvendo, criando empregos e distri-
buindo renda e para que o povo do Brasil viva melhor.

Esse é o sentido da aprovação da DRU.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-

rar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação. 
O SR. JOSÉ LINHARES (PP-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
José Linhares não pôde votar porque não teve con-
dições de fazê-lo com o seu dedo, mas acompanha 
o seu partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-
cerrada a votação. 

Vou proclamar o resultado: 
SIM:    9; 
NÃO:    282;
ABSTENÇÕES:  2. 
FOI REJEITADO, PORTANTO, O REQUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA.

LISTAGEM DA VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – REQUERIMENTO DE 
RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 08/11/2011 23:19
Encerramento da votação: 08/11/2011 23:28
Presidiu a Votação:
Marco Maia 
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 A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Não consegui 
digitar o meu voto, Sr. Presidente, mas ele é de acordo 
com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há um 
segundo requerimento do Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto que, como é semelhante ao outro, 
está prejudicado. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO – Sr. Presiden-
te, para...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quem vo-
tar nas próximas votações consolidará sua presença.

O SR. ALCEU MOREIRA (PMDB-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Deputado Alceu Moreira, nas 
votações anteriores, votou com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 
mesa requerimento, nos termos do art. 161, § 4º, do 
Regimento Interno, de preferência para votação da PEC 
nº 61, de 2011. Assinado por vários Líderes.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, 
a retirada da pauta do (a) PEC 61/2011 cons-
tante do item 1 da Presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 
2011. – Antônio Carlos Magalhães Neto, 
Líder do Democratas”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
contra, dando continuidade à discussão do requerimen-
to, tem a palavra o Deputado Rubens Bueno. (Pausa.)

Só um minuto, Deputado Rubens Bueno, pois 
temos um pequeno problema. 

Antes da discussão desse requerimento, temos 
outro requerimento propondo que a quebra do inters-
tício seja votada de forma nominal. 

Temos de discutir esse outro para, depois, voltar-
mos à discussão do destaque de preferência.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 185, § 4º do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que seja concedida 
a verificação de votação do requerimento de 
preferência à PEC nº 61, de 2011.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2011. 
– Pauderney Avelino, 1º Vice-Presidente do 
DEM”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar a 
favor do requerimento de quebra de interstício, concedo 
a palavra ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA e como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, percebam como 
é frágil a argumentação do Líder do Governo, Deputa-
do Cândido Vaccarezza, a começar por sua avaliação 
a respeito da postura da Oposição.

Ora, o que presenciamos mundo afora? A Oposi-
ção radicalizar contra os Governos, esticar ao máximo 
a corda para evitar que as medidas sejam adotadas  
– em alguns países, a Oposição chegou a ponto de 
derrubar os governantes. 

Aqui, no Brasil, não. A Oposição tem tido uma 
postura absolutamente diferente, construtiva, de de-
fender o diálogo, de refletir sobre os impactos da crise 
econômica e de admitir, inclusive, que é preciso rever 
posições, como no caso da votação da DRU, para 
evitar que qualquer efeito maior possa comprometer 
a economia nacional.

Muito diferente, Deputado Vaccarezza, do que fez 
o PT no passado. Quando o PT era Oposição nesta 
Casa, jogava na lógica do quanto pior melhor, opunha-
-se a tudo e a todos. Inclusive, nas oportunidades em 
que o Brasil atravessou graves problemas econômi-
cos, fruto de crises internacionais, o PT foi chamado 
a contribuir com o Governo, mas nunca, nunca ajudou. 
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Queria que a crise econômica cada vez mais se agra-
vasse, para, quem sabe?, um dia chegar ao Poder. 

Essa não é a nossa postura!
Mas há um aspecto, Presidente Marco Maia, 

para a qual chamo a atenção de todos e que fica muito 
claro no dia de hoje: a lógica com que o Governo se 
relaciona com o Congresso Nacional. Ao invés de ter 
uma relação de altivez, de convocar os Líderes par-
tidários e de ouvir a opinião deles, de ter um diálogo 
produtivo com a Oposição, o Governo quer impor sua 
vontade de forma autoritária, quer que o Parlamento 
nacional aceite os seus desejos sem poder alterá-los 
ou sequer contestá-los. 

Tenho certeza de que se muitos Deputados não 
estivessem sendo patrulhados pelos seus Líderes par-
tidários, se muitos Deputados ouvissem a voz da sua 
consciência, não iriam aprovar a prorrogação da DRU 
por 4 anos. Mas a lógica do Governo é a da coopta-
ção, é a do toma lá dá cá, é a de montar, infelizmente, 
um balcão de trocas com a sua base na Câmara dos 
Deputados.

Queria eu que a Presidente Dilma tivesse uma 
postura altiva, mostrasse espírito público, demonstrasse 
humildade, sobretudo respeito ao Poder Legislativo, e 
autorizasse seus Líderes nesta Casa a construírem o 
melhor acordo para o Brasil.

No entanto, isso não acontece. O desejo de im-
por a vontade soberana do Executivo fala mais alto; o 
desejo de fazer com que esta Casa se curve ao que foi 
encaminhado pelo Governo, sem alterar uma vírgula, é 
mais forte do que o respeito ao Parlamento brasileiro. 

Presidente Marco Maia, peço a V.Exa. que apro-
veite para acrescentar o meu tempo de Líder a esta 
manifestação. 

Portanto, temos que mudar essa lógica. 
A razão principal de muitas das ocorrências de 

desvio de dinheiro público, de escândalos de corrupção 
que atingem Ministérios importantes do Governo Fede-
ral deve-se ao fato de a relação do Congresso com o 
Executivo estar pautada pela lógica do toma lá dá cá.

Presidente Marco Maia, observo que foram acres-
centados apenas 3 minutos. V.Exa., em entendimento 
conosco, concedeu 5 minutos ao Democratas. 

Certamente, Líder Vaccarezza, poderíamos pro-
duzir hoje um acordo histórico, através do qual a Câ-
mara Federal mostrasse ao Brasil que sabe qual é a 
sua responsabilidade, para que os brasileiros se or-
gulhassem dos seus representantes  – muitas vezes, 
infelizmente, a avaliação dos cidadãos é negativa em 
relação aos seus representantes. Hoje, poderíamos 
dar uma demonstração de maturidade e de respon-
sabilidade para aqueles que agora estão assistindo a 
esta sessão ou que serão afetados pelas decisões que 

tomarmos no dia de hoje. Quem sabe, então, eles pu-
dessem dizer: “De fato, naquela Casa de leis, existem 
pessoas que estão sintonizadas com os interesses 
maiores da Nação brasileira”. 

Quero agora, Presidente Marco Maia, dirigir-me 
a V.Exa. para dizer o seguinte: a lei mais importante 
que temos no País é a Constituição Federal. Quando 
tomamos posse, assumimos o compromisso de man-
ter, defender, respeitar e zelar a Constituição Federal. 
Qualquer alteração em nossa Constituição, qualquer 
emenda que modifique a nossa Constituição tem de 
respeitar rigorosamente o que nela está prescrito. 

Digo isso, Presidente Marco Maia, porque até 
aqui V.Exa. vem tendo uma postura digna de chefe do 
Poder Legislativo. Entre os interesses partidários e 
os interesses da Casa, V.Exa. tem se posicionada ao 
lado dos interesses da Casa, como, aliás, tem de ser 
a postura do Presidente da Câmara dos Deputados 
do Brasil. E é por isso, Presidente Marco Maia, que 
V.Exa. tem o nosso respeito. Mas eu espero que, no 
dia de hoje, toda a avaliação positiva que temos da 
conduta de V.Exa. não seja comprometida, porque, 
para alterar a Constituição Federal, temos que seguir 
também a letra fria do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados. Será lamentável se as oposições forem 
obrigadas a recorrer ao Supremo Tribunal Federal por 
eventualmente a Mesa tomar uma decisão ao arrepio 
do Regimento, passando por cima dos direitos e das 
garantias da Minoria, da Oposição desta Casa.

Digo isso, Presidente Marco Maia, porque até 
esta fase do processo de votação não tivemos nenhu-
ma polêmica, mas as decisões mais importantes que 
V.Exa. vai ter de tomar estão por vir. E eu não posso 
deixar de assinalar que a admiração e o respeito que 
a Oposição tem por V.Exa. sempre foram vinculados à 
postura republicana com que V.Exa. vem se compor-
tando à frente da Câmara dos Deputados do Brasil.

Nesse teste que terá no dia de hoje, V.Exa. vai 
refletir a consciência de homem sério: respeitar o Regi-
mento, garantir o direito da Minoria, seguir exatamente 
aquilo que nos guia. E, apesar de o Governo Federal 
pressionar a todos para ver concluída ainda no dia de 
hoje a votação em primeiro turno da prorrogação da 
DRU, diria que isso é impossível, uma tarefa absolu-
tamente inalcançável. E o problema é do Governo!

Será que os Deputados que estão me ouvindo 
têm alguma responsabilidade pelo fato de o Governo 
ter encaminhado esta PEC apenas no mês de agosto 
à Câmara? Será que agora S.Exas., que nem sempre 
são respeitados, nem sempre são bem tratados, nem 
sempre são vistos com altivez pela Presidente da Re-
pública e pelos Ministros de Estado, vão ter de reparar 
um erro grave cometido pelo Governo? Eu espero que 
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não. Espero que a consciência de cada um fale mais 
alto; espero que o valor do mandato conseguido por 
cada um fale mais alto.

Vamos levar até o último instante a proposta da 
Oposição viva: 2 anos de prorrogação da DRU. E te-
nho certeza de que, quando o Governo perceber que 
os 4 anos não passam, virá para os 2, e todos ganha-
remos com isso.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
contra, tem a palavra o Deputado Odair Cunha.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Sem revisão do 
orador.) – Voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não é para 
orientar, Sr. Deputado, mas para encaminhar a votação. 

V.Exa. encaminha “não”.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Votei com o partido, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Agora, en-
tão, para orientar. 

Como vota o PT?
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMDB?
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB orienta o 
voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSB, 
como vota?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O voto é “não”, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSDB?

O SR. ANTONIO IMBASSAHY (PSDB-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais 
uma vez, o PSDB manifesta o seu inconformismo com 
a falta de debates, com a postura dos governistas, que 
não desejam ampliar esta sessão, a fim de debater a 
matéria com tranquilidade, para que a população saiba 
exatamente o que está acontecendo.

O que verificamos é que o Governo é perdulário, 
desperdiça o dinheiro do contribuinte, faz mau uso dos 
recursos arrecadados, como demonstram os seguidos 
escândalos em diversos Ministérios. Colocar à disposi-
ção do Governo 100 bilhões de reais é uma temeridade. 

A população brasileira espera da Oposição equi-
líbrio e serenidade. E o que desejamos, Sr. Presidente, 
é que esse dispositivo da Desvinculação de Receitas 

da União, possa efetivamente encontrar um fim. A essa 
altura dos acontecimentos, não há nenhuma justifica 
para que ele permaneça. O Governo já tem o Orça-
mento montado. O que não é razoável é conceber um 
cenário de transferência de recursos da saúde para 
outras áreas que não merecem a prioridade. 

Portanto, Sr. Presidente, a orientação do PSDB 
é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSD, 
como vota?

O SR. DR. PAULO CÉSAR (PSD-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSD encaminha o voto 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PR?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PR encaminha o 
voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PP, como 
vota?

O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PP vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Demo-
cratas, como vota?

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Presidente 
Dilma tomou a decisão de manter a mesma estrutura 
do Governo anterior: quarenta Ministérios, expansão 
da máquina pública e, o que é mais grave, o mesmo 
esquema de terceirização de poder, um verdadeiro 
sistema de feudos nos Ministérios. 

Para que, então, o Governo quer retirar esses 
54 bilhões da seguridade social? Apenas para poder 
distribuí-los entre os seus apaniguados, para permitir 
a implantação de projetos de duvidosa validade que, 
na verdade, acabam irrigando ONGs que vão abaste-
cer os partidos da base do Governo. 

Sr. Presidente, não há nenhum sentido em se 
oferecer esse instrumento que não colabora com o 
País e que apenas viciou fiscalmente o Governo. É 
chegada a hora de se encerrar essa autorização que 
nós, Parlamento, damos ao Governo, em nome da so-
ciedade. Quando a Constituição é escrita, ocorre um 
contrato social entre o cidadão e o Governo, que tem 
de cumprir a Constituição. 

Portanto, Sr. Presidente, o voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PDT? 
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a Proposta de Emenda Constitucional nº 61 pretende 
alterar o art. 76 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias até 2015. Se esse intento for atingido, 
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chegaremos em 2015 com 27 anos da Constituição 
Federal de 1988 tendo uma disposição transitória va-
lendo por pelo menos 21 anos. 

Só que essa mesma Constituição assegura, no 
art. 55 das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
pelo menos 30% do orçamento da seguridade social 
devem ser destinados ao setor saúde, o que repre-
sentariam hoje, no mínimo, 144 bilhões e não apenas 
a metade do orçamento de 2011, ou seja, 77 bilhões. 

Por isso, queremos entrar na discussão. Somos 
contra a quebra de interstício, e o PDT encaminha “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PV/PPS? 

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já é 
sabido da Mesa e da Casa da liberação do Bloco para 
votar, em respeito à posição do PV, que vai votar “não” 
ao requerimento de quebra de interstício. 

A bancada do PPS, porém, vai votar “sim”, por-
que considera importante que discutamos a matéria. 
Esta á uma Casa é do Parlamento. Aqui, devemos 
parlar, falar e defender ideias. É por isso que estamos 
colocando claramente a posição da bancada do PPS 
neste encaminhamento. 

Votar “sim” significa dizer que queremos debater, 
sobretudo, a qualidade da gestão dos recursos entre-
gues na mão da União, saber para onde vão que es-
ses recursos que foram arrecadados com o sacrifício 
de milhões e milhões de brasileiros. Quem mais paga 
é o quem tem menos, lamentavelmente. 

Por isso, a bandada do PPS encaminha o voto 
“sim”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC?

O SR. EDMAR ARRUDA (PSC-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSC encaminha “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PRB, 
como vota?

O SR. VITOR PAULO (PRB-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PRB encaminha “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL quer 
fazer uma distinção neste plenário. 

Não defendemos a DRU nem para 4 anos, nem 
para 2 anos, nem para 1 ano. Nunca defendemos o 
Fundo Social de Emergência, o Fundo de Estabilização 
Fiscal ou a DRU, porque criados segundo o conceito 
de superávit primário, uma determinação do Fundo 
Monetário Internacional, do Consenso de Washington. 

Trata-se de dinheiro para pagar juros da dívida 
pública e amortizações! Para tanto, no ano passado, 
foram consumidos 635 bilhões de reais! 

Por isso, a DRU está aí, sim, para reduzir recursos 
da seguridade social. No próximo encaminhamento, 
vou demonstrar... 

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para con-

cluir, Sr. Deputado.
O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, quero 

concluir dizendo o seguinte: quando votamos aqui a 
PEC dos Precatórios, o PSOL encaminhou contra. A 
questão de quebra de interstício foi parar no Supremo 
Tribunal Federal, que nos deu razão. Ou seja, quebrar 
interstício é inconstitucional. 

Vamos indicar ali o voto “sim”, contra a DRU e 
contra a quebra de interstício.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PMN? (Pausa.)

Como vota o PRTB?
O SR. AUREO (PRTB-RJ. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, o PRTB encaminha 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
a Minoria?

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo está 
percebendo que está numa quádrupla armadilha: juros 
altíssimos, carga fiscal insuportável, câmbio sobreva-
lorizado e baixíssimo investimento. 

O resultado não poderia ser outro: desindus-
trialização, perda de competitividade das empresas, 
prenúncio de crise.

Ora, numa situação previsível como esta, o que 
faz o Governo? Tem de arrumar um culpado. Ainda 
que custe a sua coerência, ainda que jogue toda a 
sua coerência anterior no lixo, deixa de dizer que o 
Brasil está a salvo da crise. Então, muda-se o discur-
so e passa-se a... 

(O microfone é desligado.) 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para con-

cluir, Sr. Deputado.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 

Como há uma crise que vai afetar o Brasil, precisa-se 
da DRU para fazer frente a ela. Todos sabem que não 
é nada disso. Tanto não é nada disso que não aceita-
ram os 2 anos de prorrogação da DRU propostos pela 
Oposição. Querem 4 anos para combater a crise, o 
que mostra que não têm competência para resolvê-
-la em 2 anos. Precisam de quatro. Ora, não dá para 
aceitar tudo isso. 

Por essas razões, a Minoria encaminha o voto “sim”. 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Governo?

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos 
sabemos das divergências e dos confrontos entre a 
Oposição e o Governo, e até dos embates duros que, 
às vezes, ocorrem neste plenário. 

Mas quero destacar uma questão sobre a qual 
o Deputado ACM Neto falou e que é real: no Brasil, a 
Oposição não é oposição ao Brasil, nem se caracteriza 
como a oposição a que assistimos nos Estados Uni-
dos, na Grécia e em outros países. Aqui, temos uma 
conduta democrática;

Durante os debates sobre a DRU, temos tido em-
bates duros, mas dentro dos termos da democracia e 
de uma conduta normal de oposição ao Governo, não 
de oposição ao País  – para deixar clara essa questão. 

Mesmo assim, quero mais uma vez pedir à Opo-
sição para diminuir sua obstrução ao Governo e votar 
“não”, com toda a base. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação. 

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 185, § 4º do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que seja concedida 
a verificação de votação do requerimento de 
preferência à PEC nº 61, de 2011.

Sala das Sessões, em 17 de agosto de 
2011. – Deputado Antônio Carlos Magalhães 
Neto, Líder do Democratas”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
Srs. Parlamentares que forem favoráveis ao requerimen-
to, por favor, permaneçam como se acham. (Pausa.)

O REQUERIMENTO FOI REJEITADO.
O SR. PEDRO CHAVES (PMDB-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, acompanhei a orientação do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Agora, pas-
samos à votação do destaque de preferência. 

“Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, 

IV, do RICD, preferência para votação da PEC 
nº 61, de 2011.

Sala das Sessões, 8-1111. – Pepe Var-
gas, Vice-Líder do PT; Aureo. Representan-
te do PRTB; Ratinho Júnior, Líder do PSC; 
Ângelo Agnolin, Vice-Líder do PDT; Sandra 
Rosado, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB, 
PTB, PCdoB; Lincoln Portela, Líder do Blo-
co Parlamentar PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, 
PSL; Aguinaldo Ribeiro, pelo PP; Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB; Osmar Jú-

nior, 1º Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB, 
PTB, PCdoB”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Já havia 
falado o Deputado Amauri Teixeira; estava falando o 
Deputado Rubens Bueno. Vou conceder 3 minutos ao 
Deputado Rubens Bueno. Com a palavra S.Exa.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos a votação 
das emendas aglutinativas. Estamos encaminhando 
contra a votação da PEC neste momento, exatamen-
te para poder discutir com mais atenção as emendas 
apresentadas, com a certeza de que elas podem não 
só enriquecer o debate, como também enriquecer, se 
for o caso, no final, esse documento.

Por isso, estamos apresentando essa proposta 
para debater a matéria com a atenção que deve ser 
dada neste importante momento do Parlamento brasi-
leiro. Ninguém está aqui com o propósito de ser contra 
o País. É evidente que não. Nenhum dos Parlamen-
tares que está aqui tem a posição de votar contra os 
interesses nacionais. Nós estamos debatendo. Este é 
o momento que se apresenta para isso. 

E, sendo assim, por que o Parlamento, de modo 
responsável, não pode, ano a ano, votar medidas ex-
cepcionais para valerem no Orçamento? Porque o Go-
verno desconfia do seu partido e da sua base. Por isso, 
quer um instrumento que tenha validade até 2015. Se 
tivesse confiança na sua base, que tem quatrocentos 
e tantos dos 513 Deputados, evidentemente, poderia 
votar a medida com validade por um ano, ano que vem 
votar de novo, e assim por diante. Se a medida é boa, 
até a Oposição estaria aqui sempre para votar com a 
maior atenção possível.

Por isso, esta discussão se dá no melhor sentido 
de saber que o Parlamento é onde se pode pensar, 
é onde se apresentam as diferenças do País, através 
dos representantes dos vários Estados, seja do Ama-
pá, seja do Rio Grande do Sul, seja de São Paulo, 
seja de Alagoas. 

E todos sabemos que isso pode ser enriquecido 
com a colaboração dos Parlamentares, com a orien-
tação das bancadas, com as diretrizes dos partidos. 
Sabemos que isso é o principal, o fundamento maior, 
o desaguadouro do pensamento daqueles que aqui 
representam a população, mas também têm o com-
promisso de fazer valer medidas boas, que fortaleçam 
o País. Mas elas não podem levar o Parlamento a uma 
situação de submissão e o Governo à desconfiança em 
relação ao seu partido e à sua base na Câmara Federal.

Fazemos este encaminhamento com o objetivo 
de dar uma contribuição. E a contribuição que damos 
é aquela de um Parlamento altivo, independente, ca-
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paz de pensar, capaz de agir e, sobretudo, capaz de 
decidir de acordo com o interesse nacional. 

Muito obrigado. 
O SR. LEANDRO VILELA (PMDB-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei de acordo com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Paulo Abi-Ackel, pela 
Liderança da Minoria.

O SR. PAULO ABI-ACKEL (PSDB-MG. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, tenho ouvido, perplexo, a transição 
dos argumentos da base do Governo: ora demonstra 
preocupação em face de um momento de grave crise 
econômica, ora alega que o País vive um ciclo virtuoso 
de abundante crescimento. 

A conclusão a que chego é a que o Governo não 
teve tempo de examinar a matéria, porque somente 
em agosto o Palácio do Planalto enviou essa proposta 
de modificação da Constituição Federal a esta Casa. 
Não teve tempo suficiente para instruir de forma mais 
adequada as Sras. e os Srs. Líderes e Parlamentares 
dos partidos de Governo nesta Casa.

De fato, o que estamos vendo nesta Casa, no 
dia de hoje, é a demonstração indiscutível de que o 
Governo não tem o menor apreço pelo Parlamento 
nacional, pois enviou uma proposta que versa sobre 
a modificação no uso de cerca de 100 bilhões de reais 
para votação com um prazo mínimo, o que não per-
mitiu que Sras. e Srs. Deputados tivessem condições 
nem mesmo de discutir a matéria em suas respectivas 
bancadas. Tentou impor o seu desejo, a sua vontade 
sobre a Oposição.

E o que ninguém quer aqui admitir, não obstante 
o nosso protesto, é que a Oposição procurou um enten-
dimento, de tal sorte que a Desvinculação de Receitas 
da União se desse por apenas 2 anos, admitindo, em 
caso de grave crise econômica, que fosse ela amplia-
da para mais 2 anos, chegando, portanto, aos 4 anos 
pretendidos pelo Governo.

Mas, não. O Governo, do alto de seu complexo 
de superioridade, em face da ampla base aliada que 
possui, não aceitou as ponderações da Oposição. Quer 
impor a DRU da forma que deseja, sem negociação, e 
num momento em que está absolutamente claro para 
toda a Nação que o Governo insiste em manter 40 mi-
nistérios, muitos deles desnecessários e, em alguns 
deles, com o aparelhamento de cerca de 80% da es-
trutura administrativa,.

Ora, que tranquilidade poderemos ter, não só 
com a nossa consciência, mas sobretudo com os 
nossos eleitores, ao dar um cheque em branco para 
o Governo usar, quem sabe?, da maneira negligente, 

como a que tem tratado a opinião pública nacional? 
Ou restringimos aqui o uso das nossas faculdades e 
o uso das nossas prerrogativas como País democrá-
tico que somos?

Temos receio de que o Governo faça mau uso 
dessa faculdade, desvinculando receitas que tinham 
de ser destinadas para a seguridade social. Que ga-
rantias temos de que este Governo não vai usar esses 
recursos para maior aparelhamento da máquina admi-
nistrativa? Será que isso ainda é possível?

É exatamente por isso que buscamos o entendi-
mento, propondo apenas 2 anos, mas admitindo uma 
renovação de mais 2 anos em caso de grave crise eco-
nômica, para que a Oposição possa restringir a exces-
siva liberdade com que o Governo Federal tem agido 
no uso  – mau uso  – dos recursos e na medida em 
que não respeita nem mesmo o Congresso Nacional.

É exatamente por isso, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, senhoras e senhores que assistem a esta sessão 
Brasil afora, pelo temor, pelo receio de mau uso, da 
malversação de abundantes recursos, prática em que 
o Governo tem sido useiro e vezeiro neste ano, com 
vários e clássicos escândalos, que estamos assustados.

Nós, da Oposição, no dever de defender os co-
fres públicos, propomos que a renovação da DRU se 
dê por apenas 2 anos, para que o olhar do Congres-
so Nacional, de forma atenciosa, possa reavaliar, ao 
término desse prazo, a conveniência da renovação. 

Este é o nosso dever. Este é o dever das Sras. e 
dos Srs. Parlamentares, não o de dar uma carta branca 
ao Governo para que ele possa fazer o que bem quiser, 
até porque tem feito de forma discutível. Na verdade, 
o Governo tem sido useiro e vezeiro na arte de fazer 
malfeito com os recursos abundantes que possui nos 
cofres públicos.

É esta a nossa missão: defender os recursos do 
Tesouro Nacional e, mais do que isso, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares, defender a Constituição 
Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado Duarte Nogueira, pela Liderança do 
PSDB. (Pausa.)

Para falar a favor da matéria, com a palavra o 
Deputado Pepe Vargas. (Pausa.)

Não há mais oradores para falar a favor.
Para falar pela Liderança do PSDB, concedo a 

palavra ao Deputado Duarte Nogueira.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, demorei alguns instantes para 
chegar à tribuna porque, por uma questão de considera-
ção, aguardei o Líder do PT, que fez sinal que iria falar.
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Falo em nome da bancada do PSDB. Já nos 
encontramos em um novo dia. Hoje já é quarta-feira. 
E começamos este novo dia sustentando as nossas 
convicções.

Pelo andar da carruagem, se o Governo, com a 
radicalidade do seu posicionamento em relação a essa 
matéria, pretender ir a ferro e fogo, deveremos ter, além 
desta sessão, mais uma sessão extraordinária. E, com 
todo o processo de obstrução e se os trabalhos fluírem 
da forma como estão fluindo, muito provavelmente até 
as 6 horas da manhã concluiremos a votação em pri-
meiro turno dessa proposta de emenda constitucional.

A Oposição está aqui presente, toda ela, um a 
um dos seus membros, para que possamos, com esse 
espírito de unidade, defender com muita convicção 
aquilo que fizemos com sensatez ao longo do dia de 
hoje. Nós nos dispomos   – mesmo que, ao longo de 2 
meses consecutivos, tenhamos expostos argumentos 
contrários à aprovação da DRU  – a ceder ao apelo da 
Presidenta Dilma, que voltou da reunião do G-20 pre-
ocupada com sinais de recrudescimento da crise, de 
piora da economia mundial. E essa piora, sensibilizan-
do a Presidenta da República, mobilizou o Governo e 
a sua base a defender a aprovação da DRU como um 
instrumento de combate aos efeitos que eventualmen-
te essa crise internacional, que ainda não apareceu, 
pudesse produzir no Brasil.

Sob esses argumentos, nós, da Oposição, con-
trários à prorrogação da DRU  – porque ela não é mais 
necessária; o mundo não vai acabar sem sua prorro-
gação, assim como não acabou quando a CPMF foi 
extinta –, supondo que o argumento da crise, embo-
ra trazido há uma semana apenas, seja consistente, 
concordamos em aprovar a DRU, em sinal de que  – 
diferentemente do que fez o PT durante os anos em 
que foi Oposição, que sempre defendeu o quanto pior, 
melhor  – nunca defendemos o quanto pior, melhor. E 
temos fatos para mostrar que não.

Quando veio a crise de 2008, não votamos con-
trariamente a nenhuma matéria que dissesse respeito 
à defesa dos interesses do Brasil. Não obstruímos a 
votação de nenhuma medida provisória ou projeto de 
lei que se referisse ao enfrentamento da crise, como 
certamente, se não estivesse no poder, o PT faria, como 
votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, como 
votou contra o Fundo Social de Estabilização, a origem 
da DRU, como votou contra o Fundo de Estabilização 
Fiscal, a etapa que antecedeu a DRU, e como votou, 
durante o Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, contra a DRU. Agora, pede que votemos, 
pela segunda ou terceira vez no Governo do PT  – o 
PT governa o Brasil há 9 anos –, a DRU. 

Por não fazer a política do quanto pior, melhor, 
como fez o PT durante todo o seu trajeto na Oposição, 
combinamos que ontem, à tarde, votaríamos a favor da 
prorrogação da DRU por 2 anos. E, mais: combinamos 
votar a favor da DRU por 2 anos, ressalvando que, se a 
crise, que ainda não aconteceu, mas que a Presidenta 
Dilma disse que virá, aparecer  – nós já assumimos 
esse compromisso, de público, perante a Nação brasi-
leira  – votaríamos, daqui a 2 anos, nova prorrogação. 
O que entendeu o Governo? “Não. Nós não queremos 
esse acordo. Nós queremos 4 anos e pronto.” 

Ora, que radicalismo é esse? Que Governo da 
Nação brasileira não é capaz de aceitar um argumento 
dessa natureza pelo simples capricho de tentar atro-
pelar a Oposição?

É isso o que está acontecendo. É isso que nos 
colocará aqui noite adentro, até as 6 horas da manhã: 
um capricho para derrotar a Oposição. Mas a Opo-
sição não vai ser derrotada. E Oposição não vai ser 
derrotada porque não fizemos disso uma luta entre 
Governo e Oposição. 

Nós combinamos, na tarde de ontem, que, se hou-
vesse acordo para aprovar a DRU por 2 anos, coloca-
ríamos para todo o Brasil que não foi nem uma vitória 
da Oposição, nem uma vitória do Governo, mas uma 
vitória do Parlamento, do País, de cada um dos brasi-
leiros. Nem assim foi possível convencer o Governo. 

Então, aqui estamos, aos 8 minutos de um novo 
dia, e vamos passar todo o tempo necessário para dei-
xar bem claro que não votamos o quanto pior, melhor, 
como fez o PT no passado. Vamos aqui defender, de 
maneira muito incisiva, as nossas crenças, as nossas 
convicções e o interesse maior do nosso País.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, art. 
96. Questão de ordem...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. está 
inscrito para falar contra...

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Reclama-
ção. Sem revisão do orador.) – Mas não é nada disso, 
Sr. Presidente. Vou falar contra no horário adequado.

O problema da reclamação que faço respeitosa-
mente a V.Exa. é o seguinte. Na semana anterior, apre-
sentei três questões de ordem a V.Exa. E por que eu 
digo isso? Porque as questões de ordem têm origem 
na Comissão Especial que tratou desta PEC. São três 
coisas importantes. Vou lembrá-las a V.Exa.

A primeira. A sessão, segundo o Regimento In-
terno, era uma sessão ordinária que superou a meia-
-noite de quinta-feira; portanto, entrou no dia de sex-
ta-feira. Há a previsão regimental de que a Casa só se 
reúne ordinariamente de terça-feira a quinta-feira. Nós 
alertamos o Presidente da Comissão Especial de que 
ele deveria suspender a sessão ordinária e convocar, 
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como determina o Regimento, a sessão extraordinária. 
O Presidente não procedeu assim, em claro confronto 
com o Regimento da Câmara dos Deputados.

Na segunda questão de ordem, nós queríamos 
encaminhar a admissibilidade das emendas, porque 
aqui podemos fazê-lo. No plenário desta Casa e no 
plenário da Comissão. Isso também nos foi negado 
pelo Sr. Presidente da Comissão Especial.

A terceira questão. Neste caso, vou me socorrer 
da vivência e da experiência do Presidente Inocêncio 
Oliveira. Historicamente, quando se analisa qualquer 
matéria, o processo decorrente da análise deste Plená-
rio está sempre sobre a mesa, na sua inteireza, na sua 
integridade. Pois nós descobrimos, depois da metade 
da sessão ordinária, que o projeto não se encontrava 
sobre a mesa, como determina o Regimento da Casa.

Nós solicitamos a interrupção da sessão, coisa 
que o Presidente não acatou. Houve, Sr. Presiden-
te, imensa confusão, porque o processo estava sabe 
Deus onde.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Onyx Lorenzoni, para encurtar a sua...

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, eu 
só quero fazer a referência, porque uma coisa tem de 
ficar muito clara. A sua resposta vai balizar todos os 
procedimentos daqui para frente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu estou 
lhe enviando a resposta por escrito neste momento.

O SR. ONYX LORENZONI – V.Exa. vai nos dar 
conhecimento dela publicamente agora, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou dar 
conhecimento a V.Exa.

O SR. ONYX LORENZONI – Mas eu acho que 
é matéria de tanto interesse...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. po-
derá analisá-la. Como eu vou indeferir as três ques-
tões de ordem feitas por V.Exa., eu vou encaminhar a 
resposta por escrito e V.Exa. poderá...

O SR. PAULO TEIXEIRA – Vamos votar, Sr. Pre-
sidente. A questão de ordem já foi feita.

O SR. ONYX LORENZONI – Não é importante 
que seja, pelo menos, sinteticamente descrita e faça 
parte da ata?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É uma 
questão de ordem. Nós acrescentamos as questões 
de ordem à ata.

O SR. ONYX LORENZONI – Espere aí, Sr. Pre-
sidente, eu não entendi.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. teve 
o tempo de 3 minutos para fazer a defesa contrária ao 
requerimento.

O SR. ONYX LORENZONI – Não, Sr. Presiden-
te, só um pouquinho. São 5 minutos. Vamos organizar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É verdade, 
são 5 minutos.

As três questões de ordem que foram formula-
das por V.Exa., eu as estou indeferindo e vou passar 
a resposta às suas mãos por escrito.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a presença 
vai ser acumulada para a próxima votação?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não... (Pau-
sa.) Quem não votou? (Pausa.) Vai, vai.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Muito obrigado.
Ou melhor, o voto.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
aqueles que nos acompanham, há pouco o Líder do 
Governo, o Deputado Cândido Vaccarezza, por quem 
tenho imenso respeito, disse daquela tribuna  – eu sei 
que é recíproco, Deputado  – que todos os brasileiros, 
inclusive a Oposição, deveriam estar muito felizes, con-
tentes com a participação da Presidente Dilma no G-20.

Porém, eu quero dizer a S.Exa., se o Deputado 
Eduardo Cunha permitir que S.Exa. ouça, que eu não 
estou satisfeito e acredito que grande parcela dos bra-
sileiros não está. Sabe por quê, Deputado Cândido Vac-
carezza? Porque a Presidente Dilma disse que vai dar 
dinheiro para o FMI para ajudar a Grécia. Sabem por 
que a Grécia está nessa crise internacional? Por duas 
razões preponderantes. A primeira: o gasto público do 
Governo grego é igual ao que é feito no Brasil de hoje e 
foi feito no passado. A outra: aposentadorias precoces.

É muito curioso: a Presidente Dilma vai dar di-
nheiro à Grécia para grego aposentar com 35 ou 40 
anos de idade. No Brasil, a pessoa se aposenta com 
65 ou 70 anos, e ainda há o fator previdenciário. E a 
Presidente Dilma nunca pensou em proteger os brasi-
leiros. Isso é curioso. A Presidente Dilma vai proteger 
e dar dinheiro para grego se aposentar com 35 anos, 
e o brasileiro se aposenta com 70 anos. E ainda há 
o fator previdenciário, que o Governo não aceita se-
quer discutir.

Mas nós estamos empenhados na luta pela DRU, 
porque o Governo está literalmente viciado. Está vicia-
do em retirar dinheiro. Sabem de onde? Muito bem, 
vamos ver de onde vão sair esses 54 bilhões. Trinta e 
quatro bilhões da COFINS. O que é a COFINS? É a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade So-
cial. Vai tirar 9 bilhões do PIS/PASEP e vai tirar mais 12 
bilhões da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 
O que o Governo vai fazer? Vai retirar esse dinheiro, 
Deputado Sandro Mabel, do dinheiro que tem origem 
no trabalhador.

É por isso que eu entendo a coerência do PDT, 
do Deputado Paulo Rubem Santiago, quando se ma-
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nifesta sobre isso. Nós temos a obrigação de proteger 
o dinheiro do trabalhador. E o Governo faz o quê? Por 
que eu chamo de esperteza e vício fiscal? Porque o 
Governo vai lá, tira esses 54 bilhões e aplica no que 
quiser. Pode ser esquema para o Agnelo, esquema 
para o Orlando Silva, para quem quiser.

Aí, quando a pessoa precisa se aposentar, quando 
tem o auxílio-invalidez, quando tem o auxílio-gestante, 
quando tem o seguro-desemprego, e não há caixa 
no Governo, o que faz o Governo? O Governo liga a 
maquininha e emite título da dívida pública. E manda 
então a conta para o mesmo trabalhador que foi tun-
gado, para que faça o pagamento.

É por isto que nós da Oposição não queremos 
aprovar a DRU, para obrigar o Governo a fazer o que 
a dona de casa e o trabalhador brasileiro fazem em 
época de crise: se acham que vão entrar em crise, co-
meçam a economizar. Não há mais restaurante no fim 
de semana, não há cinema para o filho, não há jogo de 
futebol. Por quê? Porque têm de apertar o cinto. Mas 
o que faz o Governo, que só nos primeiros 9 meses 
deste ano arrecadou 84 bilhões em dinheiro novinho, 
zero-quilômetro? O Governo não trata responsável e 
fiscalmente o seu orçamento.

É por isso que, se não prorrogarmos a DRU, va-
mos obrigar o Governo a fazer a boa tarefa de casa, e 
não construir para o futuro dos brasileiros, Deputado 
Abi-Ackel, a mesma coisa que os gregos estão fazendo.

Eu não estou satisfeito com a Presidente Dilma, 
não! A Presidente Dilma vai pagar a aposentadoria 
para os jovens gregos, e para os brasileiros é o fator 
previdenciário.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Conclua, 
Deputado.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, eu 
quero reafirmar que o ato da Oposição de levar esta 
votação e este conjunto de votações até alta madru-
gada tem um objetivo: chamar a atenção da população 
brasileira para o fato de que esta é uma escolha que o 
Governo está fazendo. O Governo do PT e seus aliados 
escolhem gastar, irresponsavelmente, o dinheiro que 
de maneira suada, com trabalho e esforço, os brasi-
leiros pagam e as brasileiras contribuem.

Portanto, o ato das oposições, Sr. Presidente, é 
um ato patriótico, no sentido de querer e exigir que o 
futuro do Brasil não seja comprometido, no presente, 
pela irresponsabilidade fiscal e pelo vício fiscal que o 
Governo do PT e a Presidente Dilma praticam hoje 
neste País.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
As Sras. e os Srs. Parlamentares que forem fa-

voráveis ao destaque de preferência permaneçam...

É o período de orientação de bancada. Já estão 
dormindo nesta hora?

Como vota o PT?
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Preferência, o PT vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, só 
uma perguntinha.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PMDB?

O SR. ONYX LORENZONI – Noventa e seis.
Sr. Presidente, é algo relevante.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos...
O SR. ONYX LORENZONI – Eu só quero pedir 

a V.Exa. o seguinte...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Esse 96 

está virando moda aqui.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
todo o respeito...

O SR. PAULO TEIXEIRA – Sr. Presidente, esta-
mos em processo de votação.

O SR. ONYX LORENZONI – Eu queria a seguinte 
informação: o processo da DRU está sobre a mesa?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está.
O SR. PAULO TEIXEIRA – Presidente, estamos 

em processo de votação.
O SR. ONYX LORENZONI – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMDB?
O SR. ONYX LORENZONI – Eu vou recorrer da 

decisão de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMDB?
O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSB?

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTB-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu vou 
falar pelo Bloco.

Há Deputado aqui que é da família “oso”  – ca-
buloso, xaroposo, mentiroso –, e vai para a tribuna e 
não acrescenta absolutamente nada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O senhor 
está falando em nome...

O SR. SILVIO COSTA – Eu vou encaminhar pelo 
Bloco. O Bloco vai encaminhar o voto “sim”.
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Agora, queria fazer uma pergunta a V.Exa., por-
que está tudo passando dos limites: V.Exa. pode me 
dizer quantos destaques ainda há?

É só uma pergunta, porque ninguém sabe aqui.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sete des-

taques.
O SR. SILVIO COSTA – Sete. Então, é negócio 

de 6 horas da manhã?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSDB?
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vota “não” ao destaque, “não” à proposta e vai 
dizer o seguinte: até agora houve posição absoluta-
mente intransigente do Governo do ponto de vista da 
negociação que foi proposta pela Oposição. É isso que 
tem de ficar claro a todos os Deputados de todas as 
bancadas, inclusive da base do Governo.

Quando propusemos que, no caso de 2 anos, 
aprovaríamos a DRU nesta noite, nós tínhamos efe-
tivamente condições de dar ao Governo possibilida-
des de avaliação e superação da crise e novamente 
teríamos condições de discutir e votar esta proposta 
daqui a 2 anos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Conclua, 
Deputado.

O SR. VANDERLEI MACRIS – O Governo não 
quis fazer isso, Sr. Presidente. Está agindo de manei-
ra atropelada com a Oposição e não está levando em 
conta...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSB 
vota “não”.

Não vou mais conceder tempo, senão... Está 
todo o mundo abusando do tempo e da boa vontade 
do Presidente.

O SR. VANDERLEI MACRIS – Lamentavelmente!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSD?
O SR. GUILHERME CAMPOS (PSD-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PSD vota “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL?

O SR. EDIVALDO HOLANDA JUNIOR (Bloco/
PTC-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, houve a desvinculação de recursos em 1994 
no Governo do então Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Nós observamos que foi um mecanismo mui-
to importante, criado naquele momento, que garantiu 
a consolidação da estabilidade econômica em nosso 
País. De lá para cá, a desvinculação vem acontecendo, 
a essência continua, porém com nomenclatura diferente. 
Achamos que é matéria muito importante para o País.

O Bloco vota “sim”.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Questão 

de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
art. 114, inciso IX, do Regimento Interno, dispõe que 
serão verbais ou escritos, e imediatamente despacha-
dos pelo Presidente, os requerimentos que solicitem  
– e menciono o art. 72, § 1º –, no caso do inciso IX, 
informações sobre a ordem dos trabalhos, a agenda 
mensal ou a Ordem do Dia, conjugado com o art. 162, 
inciso II, que diz que, antes de iniciar a votação da 
matéria principal, a Presidência dará conhecimento 
ao Plenário dos requerimentos de destaque apresen-
tados à Mesa.

Baseado nestes dois artigos do Regimento In-
terno, 114 e 162, com os respectivos incisos IX e II, 
indago a V.Exa.: que tratamento será dado no decorrer 
da votação que se iniciará da matéria principal? Quais 
são e como serão tratadas as emendas aglutinativas 
apresentadas pelos partidos e que terão o exame prévio 
do Presidente e da Mesa antes de submeter ao Ple-
nário? Quais são os destaques de votação em sepa-
rado e em qual ordem estão sobre a mesa, para que 
as nossas assessorias possam tomar conhecimento, 
para que nós possamos nos preparar para cada vota-
ção que se realizará depois da votação desse destaque 
de preferência solicitado pela Liderança do Governo?

É essa a questão de ordem que eu formulo a 
V.Exa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, um adendo à importante questão de 
ordem sobre emenda aglutinativa.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Vamos votar, Sr. Presiden-
te, porque esse conjunto de questões de ordem não 
representa questões de ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, este assunto é importante.

O art. 118, § 3º, do Regimento é claro:

“Art. 118  ...............................................
 ..............................................................
§ 3º Emenda aglutinativa é a que resulta 

da fusão de outras emendas, ou destas com o 
texto, por transação tendente à aproximação 
dos respectivos objetos.”

E leio o caput do art. 122:

“Art. 122. As emendas aglutinativas po-
dem ser apresentadas em Plenário, para apre-
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ciação em turno único, quando da votação da 
parte da proposição ou do dispositivo a que 
elas se refiram, pelos Autores das emendas 
objeto da fusão, por um décimo dos membros 
da Casa ou por Líderes que representem esse 
número.”

Por que quero fazer um adendo à questão de 
ordem do Líder Duarte Nogueira? Nós apresentamos 
um rol de emendas aglutinativas a V.Exa. O nome da 
emenda já diz tudo. Ela é aglutinativa. O que ela pode 
aglutinar? Ela pode aglutinar parte do texto ou parte 
das emendas que acompanham a proposta de emen-
da à Constituição.

Nós já votamos centenas de PECs nesta Casa, e 
é evidente que em toda votação de PEC, com o objetivo 
de dar um sentido diferente à conjunção de termos do 
texto ou das emendas  – é para isso que servem as 
emendas aglutinativas –, V.Exa. pode interpretar que 
algumas dessas emendas são repetitivas e, a partir 
daí, fazer uma triagem. Até porque não foi o Demo-
cratas que apenas apresentou as emendas, o PSDB 
também as apresentou.

Mas nós queremos saber que rito terá esse pro-
cesso de votação das emendas aglutinativas. Isso é 
muito importante, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Primeiro, 
alerto V.Exas.: existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 destaques. Então, 
qual é o procedimento de votação? Nós vamos votar 
o destaque de preferência, que é este cuja orientação 
está ocorrendo neste instante. Depois vamos votar, após 
o destaque de preferência, a Emenda nº 1, que é uma 
emenda modificativa. Votada essa emenda modifica-
tiva, vamos votar o texto, ressalvados os respectivos 
destaques. Os destaques são para aprovar ou rejeitar 
emendas. A partir da decisão dos destaques que so-
beranamente este Plenário tomará é que vamos ana-
lisar quais as emendas aglutinativas que subsistirem 
ou não, que resistirem à votação dos destaques.

Eu não posso tomar essa decisão antes da vo-
tação dos respectivos destaques. Então, primeiro, a 
votação dos destaques. Votado o destaque, eu tomo 
a decisão sobre quais as emendas aglutinativas que 
permanecem ou não. Não posso, de antemão, dizer 
quais são, porque a emenda precisa estar aprovada 
ou rejeitada, para sabermos se o destaque aglutinativo 
pode ou não ser feito.

Há destaques em que a Situação terá que colocar 
308 votos. Há destaques em que a Oposição terá que 
colocar 308 votos para a sua aprovação. Entendido?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PP?

O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, eu 

quero cumprimentar a Oposição, que está fazendo o 
seu papel. O que é possível regimentalmente ser feito 
está sendo feito, mas há uma queda de braço que vai 
até alta madrugada.

Em respeito à Comissão Especial, em respeito à 
Oposição e à base aliada, que está aqui firme e forte, 
o PP vota “sim”, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o DEM?

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
temos reiteradas vezes subido à tribuna para dizer a 
este Plenário, aos Deputados e às Sras. Deputadas, 
que essa proposta de emenda constitucional não mais 
é necessária para o País, para o nosso Brasil. Ela vai 
atender aos interesses do Governo, interesses esses 
que nós contestamos.

Essa proposta de emenda constitucional trata 
de instrumento de administração orçamentária. Não 
é algo essencial para a vida do País. As escolas não 
terão mais recursos, a saúde não...

O SR. VITOR PAULO – Vamos votar, Sr. Presi-
dente!

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Para concluir, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerre, 
Deputado.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Vou encerrar.
A saúde não terá mais recursos. E nós lutamos 

por mais recursos para a saúde.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado.
O SR. VITOR PAULO – Sr. Presidente, vamos 

votar!
O SR. PAUDERNEY AVELINO – E nós lutamos 

por mais recursos para a educação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O DEM 

vota “não”.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Esses recursos, 

Sr. Presidente, relativos à PEC da DRU são recursos 
orçamentários...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Pauderney.

Como vota o PDT?
O SR. PAUDERNEY AVELINO – V.Exa. não está 

permitindo que eu fale, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. já 

falou.
O SR. VITOR PAULO – Já falou. Já falou. Já 

usou o tempo.
(Manifestação no plenário.)
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Vou orientar: o 

nosso voto, Sr. Presidente, é “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT?

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse é o ins-
trumento de que o Governo precisa. O PDT vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco PV/PPS?

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Ora, Sr. Presidente, 
já anunciamos e temos repetido que o Bloco vai libe-
rar a votação. O PPS vai votar “não”, pelo encaminha-
mento, e o PV, evidentemente, vai encaminhar “sim”. 
Nós fazemos isso em razão da orientação de cada 
bancada, preocupados com a votação, como se co-
loca agora, do destaque de preferência para votação 
da PEC 61, de 2011.

A nossa preocupação é exatamente no encami-
nhamento de uma discussão. Nós falamos aqui até 
da preocupação de que o Governo não tem nenhuma 
confiança na sua base de sustentação na Câmara dos 
Deputados. Por isso, quer um projeto a ser votado, no 
caso dessa PEC, para até 2015.

Com essa base eu não quero mais conversa sobre 
este assunto, assim como foi com o salário mínimo. E 
tantas outras virão. É a total desconfiança do Governo...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSC?
O SR. EDMAR ARRUDA (PSC-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSC vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PRB?

O SR. VITOR PAULO (PRB-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB vota a favor 
deste destaque, porque sabemos que o texto original 
é o que importa neste momento. Então, o PRB enca-
minha “sim” nesta votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL vai 
votar “não” e quer dizer o seguinte: na verdade, o que o 
Relator não diz e não quer dizer quando cita as fontes 
primárias é que já estão reservados, Deputado Paulo 
Teixeira, 1 trilhão de reais, em 2012, para pagar juros 
e amortizações da dívida.

V.Exa., referindo-se a mim da tribuna, disse que 
a DRU não prejudica as áreas sociais, alegando que 
os gastos com saúde, seguro-desemprego e abono 
salarial cresceram nos últimos anos. V.Exa. se esque-
ceu de dizer que o Relator usou os valores nominais, 
sem descontar a inflação e também o crescimento 

econômico. E não considera que os recursos dessas 
áreas são insuficientes. Ou seja, podia haver aumento 
de salário mínimo, podia não haver mais fator previ-
denciário, e assim por diante.

Então, a DRU é um instrumento de superávit pri-
mário, é para pagar...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMN? (Pausa.)
Como vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSOL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vota “não”.
Como vota o PMN? (Pausa.)
Como vota o PRTB?
O SR. AUREO (PRTB-RJ. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – O PRTB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

a Minoria?
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, um fato que está 
me deixando bastante curioso, e não só nesta sessão, 
mas desde a Comissão Especial  – é bom que este 
Plenário saiba –, é que aquela reunião da Comissão 
Especial começou às 19 horas e terminou às 4 e meia 
da manhã, com muito menos gente do que há neste 
plenário hoje. Então, não adianta ninguém se impa-
cientar, porque esta discussão é longa.

Ora, o que eu não entendo e me deixa curioso 
é isto: por que a base do Governo se nega a discutir 
esta matéria? Até V.Exa., mesmo sendo do Partido dos 
Trabalhadores, mas, acima de qualquer suspeita, es-
tranha quando chama membros da base do Governo 
para discutir a matéria e a orientação é apenas “não”.

A minha dúvida, Sr. Presidente, é se esses Depu-
tados não querem colocar a sua digital nesta matéria, 
que é vergonhosa para o Brasil, ou se não têm noção 
da importância da matéria que vai desvincular receitas, 
vai autorizar gastos diversos previstos na Constituição 
Federal, da ordem de 100 bilhões de reais, vai tirar 53 
bilhões de reais da Previdência Social...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Minoria 

vota “não”.
Como vota o Governo?
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Governo vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Governo 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.

“Senhor Presidente,
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Requeremos, nos termos do artigo 161, 
IV, do RICD, preferência para votação da PEC 
nº 61, de 2011.

Sala das Sessões, 8-1111. – Pepe Var-
gas, Vice-Líder do PT; Aureo. Representan-
te do PRTB; Ratinho Júnior, Líder do PSC; 
Ângelo Agnolin, Vice-Líder do PDT; Sandra 
Rosado, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB, 
PTB, PCdoB; Lincoln Portela, Líder do Blo-
co Parlamentar PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, 
PSL; Aguinaldo Ribeiro, pelo PP; Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB; Osmar Jú-
nior, 1º Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB, 
PTB, PCdoB

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
Srs. Parlamentares que forem favoráveis ao destaque 
de preferência permaneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO O DESTAQUE.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP.) – Veri-

ficação nominal, Sr. Presidente.
O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP.) – Verificação 

conjunta, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ.) – Verifi-

cação conjunta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Verificação 

concedida.
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ten-
do em vista que o PSDB se encontra em processo de 
obstrução, eu solicito a V.Exa. que peça à assessoria 
que altere a orientação do voto “não” para obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presidên-
cia solicita a todas as Sras. e a todos os Srs. Deputados 
que tomem seus lugares, a fim de ter início a votação 
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria também de reorientar a bancada do Demo-
cratas: em vez de “não”, estamos em obstrução.

O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, oriento a Minoria, 
que não orientei. Estamos em obstrução. É para mudar 
o quadro. Eu ia orientar obstrução, mas foi cassada a 
minha palavra nos últimos segundos. V.Exa. não tole-
rou 5 segundos. Então, está em obstrução a Minoria.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
bancada do PPS também está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passo a 
palavra ao Líder Henrique Eduardo Alves, para falar 
em nome da Liderança do PMDB.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-RN. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ouvi aqui neste plenário hoje 
referência de todos a todos que anteontem, ontem e 
hoje foram ora a favor, ora contra a DRU. Desde o Pre-
sidente Itamar Franco, o Presidente Lula e o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, todos aqui, um tempo, 
um bom tempo, foram a favor da DRU. 

O que tem mudado e, portanto, procurado vitimar 
a DRU não é o seu mérito, é o registro de ser Opo-
sição ou de ser Governo, seja Governo Itamar, Go-
verno Fernando Henrique Cardoso ou Governo Lula. 
Prova isso que todo o tempo a DRU foi importante. O 
que mudava era apenas o lado deste plenário: se era 
o lado esquerdo, era a favor  – Governo; ou se era o 
lado direito, era contra  – Oposição. 

Mas quero prestar uma homenagem à Oposição 
nesta noite porque ela apresentou uma proposta sé-
ria, decente, de se aprovar, sem qualquer obstrução, 
na Câmara dos Deputados e no Senado, a DRU por 2 
anos. A proposta da Oposição foi a de aprovar a DRU 
por 2 anos, sem qualquer obstrução aqui e no Senado. 
Aí eu me pergunto: e se, por acaso, o Governo, meu 
prezado Líder Duarte, houvesse aceito essa propos-
ta decente e séria da Oposição de aprovarmos todos 
a DRU por 2 anos? Todos aqui estariam a discursar, 
aplaudindo, elogiando, votando, apoiando e aprovando. 
Se o Governo houvesse aceito a proposta da Oposi-
ção, os discursos que passei a ouvir, respeitosamente, 
da Oposição, seriam outros, porque todos seriam pelo 
reconhecimento neste momento da vida econômica do 
Brasil e do mundo, e a favor da DRU.

Então, o que muda da proposta da Oposição  – 
poderíamos todos aqui estar nos abraçando, come-
morando, indo cedo para casa  – não é a essência da 
DRU, mas apenas a visão de uma crise internacional 
que a Oposição, respeitosamente, vê de uma maneira, 
e o Governo, respeitosamente, vê de outra. É apenas 
uma questão de segurança, que a Oposição relativiza 
e que o Governo prioriza. Então é apenas a questão 
de 1 ano a mais ou de 1 ano a menos; se a crise, que 
o Governo enxerga no mundo e que a Oposição ain-
da não enxerga claramente, vai ser maior ou menor. 

Isso não é a essência da DRU, não é a impor-
tância da DRU. Se o fosse, estaria aqui a Oposição 
aprovando os 2 anos, a base votando os 2 anos, este 
Plenário consagrando os 2 anos; ou seja, seria o re-
conhecimento desse instrumento que, desde Itamar 
Franco, os Governos, todos, usaram, com aprovação 
maciça desta Casa. 

E agora, diante desta colocação que faço, eu 
quero falar sobre o meu PMDB, um partido, Sr. Presi-
dente, que hoje tem 81 Deputados Federais. 
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Ontem, eu liguei para o Prefeito Eduardo Paes, 
pedindo que ele desconvocasse o seu Secretário, o 
Deputado Rodrigo Bethlem, do Rio de Janeiro, porque 
eu precisava do voto de todo peemedebista, nesta noi-
te, a favor da DRU. 

O Deputado Rodrigo Bethlem chega hoje à noi-
te. Publica-se no Diário Oficial, às 2 horas da manhã, 
a sua saída do secretariado, e ele passa a incorporar 
o PMDB, que aqui perfaz o número de 81 Deputados 
Federais. 

Esse partido, que, no passado, foi tão difícil reu-
nir, e, muito mais, unir, hoje é tão fácil reuni-lo e uni-lo! 
E, hoje, eu reuni a bancada do PMDB, Sr. Presidente, 
diante da importância dessa matéria, para que o parti-
do decidisse democraticamente o que fazer. Entramos 
na reunião com algo em torno de 15 a 20 Deputados 
dispostos a votar contra a matéria, por várias razões, 
até mesmo pelos gestos mais simples de obstrução. 
Pois saímos da reunião de 2 horas da bancada do 
PMDB  – e não vou esperar o painel apontar –, como 
um partido que hoje tem maturidade, clareza, respon-
sabilidade e transparência. Eu não vou esperar o pai-
nel apontar os votos; eu vou anunciá-los antes, numa 
prova de confiança a esta bancada, que assim agiu em 
relação ao salário mínimo, que era bom para o País, 
e era a proposta do nosso Governo; que assim agiu 
em relação ao Código Florestal, que era bom para o 
País, e não era de todo agradável para o nosso Go-
verno; e que assim agiu, porque era bom para o País, 
com o apoio do nosso Governo, na regulamentação da 
Emenda 29. Pois hoje eu estou aqui, com muita hon-
ra  – que alegria eu poder estar aqui agora! –, com 41 
anos neste PMDB do meu pequenino Estado, o Rio 
Grande do Norte. E posso dizer a este Plenário que, 
dos 81 Deputados Federais, esse painel vai registrar 
seus votos agora, 1 hora da manhã, ou às 2 horas da 
manhã, às 3 horas da manhã, no dia de amanhã, na 
tarde de amanhã, na noite de amanhã, não importa  
– porque o PMDB assumiu esse compromisso e vai 
honrá-lo. Eu quero anunciar a este Plenário que, dos 
81 votos do PMDB, apenas um, de um Deputado, eu 
não pude trazer, porque ele está na Antártida com a 
Marinha, e era impossível trazê-lo a tempo. Os outros 
80 Deputados do PMDB, todos, sem exceção, por una-
nimidade, vão votar a favor da DRU.

Eu quero agradecer de público a este partido 
amadurecido, responsável, que é o novo PMDB da 
bancada da Câmara Federal deste País!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Está encerrada a...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Para concluir, Sr. Presidente. Queremos ouvir o Líder 
Henrique Alves um pouco mais  – um discurso tão bom!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Para concluir, Deputado Henrique.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Agra-
deço a atenção privilegiada de V.Exa., com quem eu 
aprendo tanto nesta Casa com o seu talento, com a 
sua competência, tanto que eu sei que V.Exa. foi um 
dos principais formuladores de aprovar a matéria por 
2 anos. E eu imagino a sua alegria. Se o Governo hou-
vesse aceito a proposta, eu estaria abraçando V.Exa. 
agora, todos nós felizes. Mas já que o Governo não 
aceitou a proposta séria... Eu não estou brincando 
aqui, pois foi uma proposta decente, foi uma proposta 
que eu respeito. E lamento não ter sido ela a vitoriosa. 

Para finalizar, quero agradecer à minha bancada 
do PMDB, de tantas matizes diferenciadas, mas que, 
nesta noite, antecipa os seus 81 votos: a unanimidade 
votará, portanto, a favor da DRU!

Eram essas as palavras que gostaria de deixar 
registradas nesta noite, em nome da bancada do PMDB.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Henrique Edu-
ardo Alves, assumem sucessivamente a Presi-
dência os Srs. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, 
e Jorge Tadeu Mudalen, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Vou encerrar a votação. (Pausa.)

Ainda tem gente votando...
O Deputado Mentor já votou? Deputado Pedro... 
Vou já encerrar a votação. (Pausa.)
Está havendo problema? Estou aguardando o 

Deputado José Mentor votar.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
justifique a presença dele, porque já há 370.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Votou, Deputado José Mentor? (Pausa.) 

Está votando. Olha, não é só o José Mentor. Há 
vários Deputados: João Paulo, Pedro... 

Está aqui. É um Deputado inclusive da sua ban-
cada, Deputado Vaccarezza.

O SR. JOSÉ MENTOR (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Deputado João, vote aqui, ao microfone.

O SR. JOÃO PAULO LIMA (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Deputada Iris.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB-GO. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, voto 
“sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Deputado Pedro? (Pausa.) 

Vou encerrar a votação...
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTB-PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se V.Exa. 
não tinha encerrado, como é que os colegas podem 
votar ao microfone?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Porque está havendo problema nos postos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Está encerrada a votação. 

Vou proclamar o resultado: 
SIM;    356
NÃO;   13

ABSTENÇÃO.   1
Total:    370.
APROVADO O DESTAQUE DE PREFERÊNCIA.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – PT – DESTAQUE DE 
PREFERÊNCIA PARA VOTAÇÃO DA PEC Nº 61/2011 
– Nominal Eletrônica 
Início da votação: 09/11/2011 00:37
Encerramento da votação: 09/11/2011 00:50
Presidiram a Votação:
Marco Maia 
Inocêncio Oliveira 
Jorge Tadeu Mudalen
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Pois não.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – V.Exa. precisa 
acrescer os votos declarados ao microfone.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Sim, mais 3 votos favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 
Passamos ao encaminhamento da votação.

Para falar contra, Deputado Cesar Colnago, pelo 
PSDB do Espírito Santo, por 5 minutos.

O SR. CESAR COLNAGO (PSDB-ES. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, 
eu queria tocar num assunto que até agora ninguém 
abordou aqui neste plenário. A DRU vai retirar das con-
tribuições econômicas da CIDE R$1.967.137.986,00. 
Até parece que as nossas estradas e a infraestrutura 
estão uma maravilha!

Estou aqui – tenho em mão – com pesquisa feita 
agora em agosto pelo CNT: 57% das estradas federais 
brasileiras estão em estado péssimo, ruim ou regular.

Prestem atenção, Srs. Deputados, nós estamos 
tirando dinheiro também da infraestrutura das estradas 
brasileiras! No ano passado, nas estradas federais, 
morreram 8.516 brasileiros, e nós tivemos 183 mil co-
lisões. De 2009 para 2010, por redução dos recursos 
de investimento nas estradas federais, houve um cres-
cimento na ordem de 15,8% de mortes e acidentes.

Como é que nós podemos concordar com o re-
curso da DRU no momento em que sabemos que a 
infraestrutura brasileira nunca esteve tão ruim, não só 
a das estradas, que são um desastre, que estão cada 
vez piores, não só na manutenção do pavimento, da 
sinalização e do traçado dessas estradas?

Nós estamos retirando... E esse recurso não vol-
ta, Deputado Paulo, através do orçamento fiscal. Ele é 
retirado do orçamento das contribuições econômicas 
e não é reposto. Isso por quê? Porque em 9 anos – 
isto foi colocado no relatório por aquele que o fez, o 
Odair – não foi possível fazer reformas e mudanças. 
Foi pouco tempo, imagino. Em 9 anos, aumentou-se o 
custeio da máquina, não o custeio bom para a saúde 
ou educação, mas porque houve aumento de cargos 
comissionados. Hoje já são 25 mil cargos comissiona-
dos em quase 40 Ministérios.

Srs. Deputados, só este ano o custeio da máqui-
na já aumentou 15%. Nos últimos 9 anos, nós tivemos 
um crescimento do custeio igual ao dobro do cresci-
mento do PIB.

Acho que o Governo quer a DRU porque não 
fez o dever de casa, não fez o que tinha de ser feito 
com as reformas, e, agora, tira dinheiro das estradas 
brasileiras, tira o dinheiro que seria repassado aos 
Estados e Municípios, e tira dinheiro mesmo sabendo 

que a população brasileira precisa de ser respeitada 
no seu direito de infraestrutura por este Parlamento.

Nós propusemos que não há nenhuma insolvên-
cia, não há nenhum diagnóstico de que a crise chegou 
aqui com essa velocidade que a base do Governo de-
fende. Nós estamos propondo que... Na verdade, parte 
dos recursos que estão sendo retirados vão ser reco-
locados através do orçamento fiscal. Mas, na área do 
Fundo de Apoio ao Trabalhador e na área da CIDE, 
recursos vão ser retirados do orçamento e não retor-
narão para o povo brasileiro. 

Nós achamos que não podemos concordar mais 
com isso. Nós não estamos vivendo lá na época do 
passado, em 1994 ou em 2000, em que havia muito de-
sequilíbrio fiscal. Ainda em 1994 havia a hiperinflação, 
uma situação completamente diferente da realidade de 
hoje. O remédio de hoje não pode ser o remédio de on-
tem porque nós não vivemos a situação que vivíamos 
naquele período. Por isso é que havia um significado 
ter a Desvinculação. Hoje, tenho certeza absoluta, a 
Desvinculação é muito mais por comodidade no manu-
seio, comodidade em se ter a execução orçamentária 
com mais flexibilidade, e não por necessidade emer-
gencial. Até porque, se for preciso, nós, do PSDB, ja-
mais a negaríamos, porque não somos daqueles que 
acham que quanto pior melhor.

Sr. Presidente, quero dizer que somos contrários 
à DRU porque ela está tirando recursos da infraestru-
tura, está tirando recursos de onde estão morrendo 
pessoas. No ano passado, em todas as estradas bra-
sileiras, não só nas estradas federais, 40 mil pessoas 
morreram em acidentes nas cidades, nas estradas 
municipais, estaduais e, principalmente, federais. A 
nossa infraestrutura parou no tempo – não só a infra-
estrutura de estradas, mas também a portuária – e 
estamos perdendo em competitividade.

Olhem a defasagem dos nossos aeroportos na-
quilo que nós necessitamos para este País!

Por isso é que nós não concordamos em tirar da 
seguridade social, em tirar do FAT, em tirar da CIDE e 
das contribuições na área de ciência e tecnologia para 
colocar no orçamento fiscal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Tadeu Mudalen) – 

Com a palavra o Deputado Pepe Vargas para enca-
minhar a favor.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do 
orador.) – Presidente, temos pressa na votação, até 
pelo adiantado da hora. Então registramos apenas 
que somos favoráveis à matéria. (Palmas no plenário.)

O Sr. Jorge Tadeu Mudalen, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marco 
Maia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Rogério Marinho, para encaminhar contrariamente.
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O SR. ROGÉRIO MARINHO (PSDB-RN. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, nós estamos aqui (já é 1 hora da manhã) 
discutindo um tema que pode parecer para esta Casa 
que já está resolvido – e é verdade que os Srs. De-
putados já têm a sua convicção –, mas é importante 
que aqueles que nos assistem entendam o que nós 
estamos discutindo neste momento.

Todos os Líderes do Governo que se sucederam 
na bancada falaram a respeito de uma crise que acon-
tece no cenário internacional e que, em função dessa 
crise, é necessária a prorrogação da DRU. Mas que 
crise? Que prorrogação? Para que isso? Isso é uma 
cortina de fumaça. E explico por quê. 

A DRU não é um instrumento de política macro-
econômica – isto é claro –, mas um instrumento de 
execução orçamentária. E, por se tratar de um instru-
mento de execução orçamentária, há 9 anos este Go-
verno de continuidade não fez o seu dever de casa ao 
não realizar as reformas estruturantes necessárias, a 
começar pela reforma tributária. 

A DRU é necessária no Orçamento, e o Governo 
só a manda em agosto. Este Governo não tem planeja-
mento; este Governo não tem a capacidade gerencial 
de administrar este País de forma adequada. E quer, 
hoje, de forma atropelada, fazer valer o peso da sua 
maioria – o que certamente acontecerá.

Mas que política ou ferramenta macroeconômica 
pode enfrentar a crise? Existe um trinômio imutável que 
perdura desde a época de Fernando Henrique Cardo-
so: taxa de juros, câmbio flutuante e meta inflacionária. 
Então, nós estamos discutindo aqui um instrumento 
de execução orçamentária sob a cortina de fumaça 
de que ele é necessário para fazer frente a uma crise 
econômica mundial, menos a verdade. 

Este Governo, na votação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, não levou em consideração a possi-
bilidade de fazer o seu dever de casa, no que tange 
à austeridade fiscal; não levou em consideração, por 
exemplo, a vontade da maioria da Comissão, que ten-
tava restringir essa chaga, esse câncer que maquia 
o Orçamento: Restos a Pagar. A Presidente vetou o 
dispositivo que impedia o crescimento dos Restos a 
Pagar, e, dessa maneira, nós poderíamos executar o 
Orçamento de forma adequada.

O Governo dobrou o custeio este ano. Nós te-
mos, no Orçamento deste ano, 15% a mais do que no 
ano passado em custeio; gasto ruim. Em média, nos 
últimos 9 anos, nós aumentamos o nosso custeio pelo 
menos duas vezes mais do que o nosso PIB, ou seja, 
o crescimento do nosso Produto Interno Bruto.

Estas são as medidas que o País espera: que o 
Governo faça o seu dever de casa, que saia do dis-
curso e vá para a prática, a prática do comportamento 
republicano, do comportamento de quem se incomoda 
com as finanças públicas, para que os juros possam 

cair não por um golpe de caneta, mas pela conjuntura 
macroeconômica.

Nosso partido reuniu-se ontem no Rio de Janeiro 
e traz uma proposta à Nação brasileira e a esta Casa. 
Nós temos hoje uma política de juros subsidiados e de 
longo prazo para os amigos do rei, que são financiados 
pelo BNDES, por exemplo. Mas esses juros, que estão 
inclusive abaixo da inflação, não estão à disposição 
da maioria dos brasileiros que empreendem no País, e 
a poupança e o Fundo de Garantia são remunerados 
sempre de forma subsidiada, abaixo do que o merca-
do financeiro retribui para os rentistas da nossa dívida 
pública interna e externa.

Então, se nós queremos realmente enfrentar o 
processo da crise, que é iminente... Aliás, o Governo 
muda o seu discurso: a marolinha vira um tsunami. 
Então, se o tsunami se aproxima, e nós precisamos 
blindar o País, que o Governo comece a fazer o seu 
dever de casa e reduza o número de Ministérios e de 
cargos comissionados, reduza o custeio da máquina 
pública, que é ofensivo e oneroso aos cofres do País, e 
permita que o Orçamento possa ser, de verdade, uma 
peça verdadeira que represente a média do pensamen-
to da sociedade brasileira a partir deste Parlamento.

Muito obrigado.
O SR. DANILO FORTE (PMDB-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior o Deputado Danilo Forte votou com o Partido. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar a 
favor, tem a palavra o Deputado Amauri Teixeira.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, os argumentos já se en-
cerraram, já se esgotaram. Eu sou a favor da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
a Emenda nº 1, apresentada à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 61, de 2011, com parecer pela rejeição, 
ressalvados os destaques.

O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PMDB-BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na última votação o Deputado Arthur Oliveira Maia 
votou com seu Partido, o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orientar.
Como vota o PT? (Pausa.)
Como vota o PMDB?
O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “sim”.
O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB 
vota “sim”, com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PT, “sim”; 
PMDB, “sim”.

PSB?
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – “Sim”, com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSD, 

como vota? 
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O SR. GUILHERME CAMPOS (PSD-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vota com o Relator. 
“Sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PR como 
vota?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
parabenizar a bancada do Partido da República e do 
Bloco, porque os Parlamentares encontram-se pre-
sentes e estarão presentes até o final desta sessão, 
votando...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Perdão, 
quero apenas alertar V.Exas. para que quem vota “sim” 
vota pela emenda.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, V.Exa acabou de orientar. Vamos esclarecer, 
porque há uma dúvida. Eu pediria que V.Exa esclare-
cesse o teor da emenda, para que ficassem claras as 
orientações, até porque V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não é obri-
gação deste Presidente estar orientando sobre o teor 
das emendas. Está aí a emenda nas mãos de todo 
mundo, nos avulsos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Mas eu ouvi muito atentamente V.Exa dizendo “não”. 
“Não” por quê? Aqui é uma emenda.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTB-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Go-
verno está votando errado. Diga ao Líder do Governo 
que é “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quem vota 
pela aprovação da emenda, vota “sim”; quem vota pela 
rejeição da emenda, vota “não”. Quero deixar claro 
esse procedimento.

Deputado Lincoln Portela, como vota o PR? 
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou 
deixar para fazer a orientação principal depois. Votamos 
“sim”, neste momento, agora... Ou não? “Sim”, “sim”!

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Es-
clareça, Presidente.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós não 
votamos requerimento de preferência para a emenda? 
Nós não estamos votando a emenda para a qual nós 
requeremos e aprovamos a preferência?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não, não. 
É que há uma emenda modificativa que foi rejeitada 
pelo Relator, Deputado Odair Cunha, e que precisa, 
regimentalmente, ser votada antes da Emenda à Cons-
tituição nº 61.

O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, então 
nós estamos votando o parecer do Relator?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nós esta-
mos votando a emenda, não o parecer do Relator; a 
emenda.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Eu peço a V.Exa que esclareça o conteúdo da emen-
da, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está no 
avulso. As assessorias...

O SR. EDUARDO CUNHA – Mas que mude a 
orientação para “não” à emenda.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– V.Exa pode ver que V.Exa acabou de ajudar a modi-
ficar a orientação dos partidos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está na 
página 34 do avulso.

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-me cor-
rigir a orientação da bancada do PT: “não” à emenda.

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, cor-
rija a indicação que fizemos: “não” à emenda.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
vota “não” à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PR vota 
“não”?

O SR. LINCOLN PORTELA – O PR vota “não” à 
emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSB 
vota “não”?

A SRA. SANDRA ROSADO – O PSB vota “não” 
à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PP?

O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PP também vota 
“não” à emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Demo-
cratas como vota?

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Democratas, Sr. 
Presidente, vai votar “sim” a essa emenda, para que 
nós possamos colaborar para que a responsabilidade 
fiscal baixe sobre o Governo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Foi encon-
trado um par de óculos no chão do plenário. Se alguém 
perdeu os óculos, estão aqui na mesa. Utilidade pública! 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT?

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, veja 
como são as coisas. A proposta do Deputado Maurício 
Quintella tem a mesma arquitetura aprovada na PEC 
59, quando nós tiramos a incidência da DRU sobre as 
receitas federais a serem aplicadas na educação. Isso 
aqui está virando um sarapatel salgado. Como é que se 
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propõe rejeitar a iniciativa de um Deputado que tem o 
mesmo espírito negociado desde o Senado e aprovado 
em negociação pelo Presidente Lula em 2009, que se 
constituiu na Emenda Constitucional nº 59?

É inacreditável o que nós estamos votando!
A posição do PDT, desde o princípio, é pela re-

tirada da incidência da DRU do conjunto das receitas 
da seguridade social. 

Vamos encaminhar contrariamente. Mas o que 
está sendo votado aqui é o mesmo espírito que nós 
aprovamos em 2009, quando tiramos a DRU da edu-
cação. A confusão na cabeça da base do Governo é 
tão grande!

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PDT 
vota “não”... Ou o PDT vota “sim”? É essa a orienta-
ção do PDT?

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Não, o PDT 
vota “não”, para defender mais adiante o destaque que 
tira da seguridade.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então o 
PDT vota “não”.

Bloco PV/PPS como vota?
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
estamos liberando o Bloco. O PV vota “não”, o PPS 
vota “sim”. E esta orientação se dá na medida em que 
essa discussão precisa, evidentemente, chegar ao 
plenário, e as horas aqui são horas favoráveis – aliás, 
aprendemos com o Deputado Arlindo Chinaglia, que 
sempre nos ensinou que o bom debate é saudável 
para o Parlamento e para democracia. Por isso é que 
nós estamos aqui a debater, sabendo não só da nos-
sa contribuição para o Parlamento, mas, sobretudo, de 
que se trata da discussão de uma emenda importante, 
como esta que está sendo votada, e cujo tempo se dá 
para o melhor debate.

Por isso o PPS vota “sim”, liberando, evidente-
mente, o Bloco, em homenagem ao PV.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSC 
como vota?

O SR. EDMAR ARRUDA (PSC-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PSC vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PRB 
como vota?

O SR. VITOR PAULO (PRB-RJ. 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 ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste serão 
onde há poucos senões, porque a grande maioria é a 
favor da Desvinculação, essa proposta é de redução 
de danos, na nossa visão – que talvez seja diferente 
daquela da grande maioria. Nós somos contra a Des-
vinculação das Receitas da União e a favor da ideia 

correta do Constituinte, que estabeleceu vinculações 
de receitas, em especial para a seguridade social.

Mas essa emenda, pelo menos, faz uma forma 
gradual de 15% diária de movimentação para o Go-
verno de 2013 até a extinção total. É um pouquinho 
menos ruim do que a proposta que será aprovada às 
2 da manhã ou às 4 da manhã. É uma batalha só para 
os noctívagos ou para quem não tem o que fazer e nos 
assiste pela televisão.

Nós aqui achamos que estamos fazendo uma 
grande luta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSOL 
vota “sim”.

Como vota o PMN? (Pausa.)
O PSOL é “sim”.
O PRTB como vota?
O SR. AUREO (PRTB-RJ. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – O PRTB vota “não”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Minoria. 

(Pausa.)
Governo.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Governo vota “não”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PSDB 

como vota?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB, 
na Comissão que discutiu a proposta de emenda cons-
titucional, se posicionou contrário à prorrogação da 
DRU. Esta é uma emenda intermediária porque encer-
ra a vigência da DRU proporcionalmente, reduzindo, a 
cada ano, seu percentual, de 20 até chegar a 5, a zero.

Mas nos parece mais coerente, tendo em vista 
o Governo ter ficado sectário, radical e não ter aceita-
do o equilíbrio em oferecer a aprovação da DRU por 
2 anos... Mesmo que contrariamente, da nossa parte 
iríamos concordar. Não me parece sensato votarmos 
essa emenda. Portanto, vamos manter a posição de 
obstrução. O PSDB orienta a obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito bem. 
Minoria?
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, nós gostaríamos de fazer uma rapidíssi-
ma explicação sobre o que está sendo votado e sobre 
esta proposta da DRU. Porque nós estamos vendo que 
nem o Governo entende bem o que está sendo votado.

O que é DRU? DRU é Desvinculação de Recei-
tas da União. A ideia original é de que estaria havendo 
desvinculação de 100 bilhões. Não é verdade. Tudo 
aquilo que se refere aos impostos já estava desvincu-
lado. Portanto, a incidência desta PEC é sobre contri-
buições, o que corresponde para o ano que vem a um 
total de 62 bilhões.

No entanto, desses 62 bilhões, quase 59 bilhões 
correspondem a contribuições sociais...
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Mendes Thame.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 
... que neste ano de 2012 não poderão ser manuse-
adas, não poderão ser desvinculadas, porque há um 
déficit, há um déficit de 65 bilhões. O Governo tem 
que por a mais.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Mendes Thame.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME – 
Vou encerrar, Sr. Presidente. 

Portanto, só há uma desvinculação, 3 bilhões, 
que são as contribuições sociais.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A sua ex-
plicação sobre o que é DRU, à 1 hora da manhã, foi 
perfeita!

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
– Nesse sentido, nós orientamos “sim”, junto com os 
partidos de Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
a Emenda nº 1, apresentada à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 61, de 2011, com parecer pela rejeição, 
ressalvados os destaques.

“Acrescente-se o seguinte parágrafo pri-
meiro, renumerando-se os demais:

Art. 76  ..................................................
 ..............................................................
§ 1º O percentual as contribuições sociais 

referidas no caput deste artigo será de 20% no 
exercício de 2012, quinze por cento no exer-
cício de 2013, dez por cento no exercício de 
2014, cinco por cento no exercício de 2015, e 
nulo no exercício de 2016.” (NR)”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presi-
dência solicita a todas as Sras. Deputadas e Srs. De-
putados que tomem seus lugares, a fim de ter início a 
votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação. (Pausa.)
Vou encerrar a votação.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democra-
tas troca para obstrução.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de trazer à 
discussão a decisão de V.Exa. em relação ao rito de 
votação. V.Exa. disse que primeiro votaremos as emen-
das, depois votaremos os destaques e as aglutinativas, 
dependendo do resultado dos destaques.

Sr. Presidente, esta matéria já vem sendo debatida 
há muito tempo na Casa. Essa inovação, que foi uma 
maneira de mutilar, de destruir, de impedir a ação da 
Oposição, foi inaugurada aqui pelo Deputado Michel 

Temer. Anteriormente, todos os Presidentes aceita-
vam uma emenda aglutinativa alicerçada exatamente 
naquela emenda de bancada. Nunca houve nenhuma 
dificuldade. As aglutinativas eram apresentadas, e de-
pois se votava, então, a emenda de bancada.

Com esse novo rito, eu digo a V.Exa. que nós ja-
mais teremos aqui a oportunidade de apresentar uma 
emenda aglutinativa. Porque, dentro daquilo que está 
sendo deliberado, é uma maneira de dizer: “Olha, como 
é que a Oposição vai poder, amanhã, aprovar o texto 
de uma emenda, ou senão o destaque, para elaborar 
uma aglutinativa?”

Então, passou a ser letra morta no Regimento. Ela 
jamais será aplicada. Ela não tem como ser realmente 
apresentada, se não houver o interesse da base do 
Governo, que tem a grande maioria. E nós não tere-
mos como construir um texto que muitas vezes poderá 
ter a simpatia de um número significativo do Plenário.

É isso o que está nos tirando essa decisão. An-
teriormente, na Presidência do Deputado Aldo Rebelo 
e anteriores, sempre aceitaram a emenda aglutinativa 
alicerçada no destaque de bancada e no texto apro-
vado da PEC.

Então, essa inovação, Sr. Presidente, precisa 
ser revista. Isso vai fazer com que não haja mais a 
possibilidade de avançarmos na alteração do texto – 
alterações que poderão ser extremamente positivas 
–, ficando engessado o texto original, ficando sem a 
menor capacidade a Oposição de alterar qualquer um 
dos itens ali aprovados.

É a questão que formulo a V.Exa. Acredito que 
V.Exa. poderá, com muita tranquilidade, rever essa 
decisão, até porque anteriormente os Presidentes 
aceitavam isso, que sempre praticamos na Casa. E 
foi uma inovação extremamente nefasta, prejudicial 
às Oposições e mesmo à iniciativa dos Parlamenta-
res, na tentativa de alteração. Acho que rever isso, Sr. 
Presidente, faz bem, dá mais liberdade ao Plenário, e 
poderemos avançar e muito na redação de um texto 
que não seja apenas do aprovado e daquilo que é in-
teresse da maioria.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Vamos encerrar a vo-
tação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-
cerrar a votação.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
questão de ordem.

Tendo em vista que todos nós reconhecemos 
em V.Exa. um fiel cumpridor do Regimento Interno da 
Casa, reza o Regimento que o tempo de tolerância 
para que os Parlamentares possam apor os seus vo-
tos deve, dentro do possível, buscar a equanimidade. 
V.Exa., se encerrar a sessão de uma maneira muito 
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abrupta, não vai estar, portanto, indo na direção desse 
equilíbrio que existe no Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Se bem, 
Deputado, que eu estou fazendo uma conta... Como 
V.Exa. está com o seu partido em obstrução – o De-
mocratas está em obstrução –, e há liberação das 
bancadas do PV e do PPS, somados aos votos que 
nós temos computados aqui, já são quase 500 votos 
em relação a esta matéria.

Por isso, nós podemos tranquilamente encerrar a 
votação, porque a soma dos votos da obstrução e de 
quem já votou dá um número bem próximo do número 
de Deputados na Casa.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Quero concordar 
com V.Exa., Presidente Marco Maia, e dizer que, tendo 
em vista essa sua análise regimental e aritmética, é 
com esta expectativa que nós aguardamos o restante 
das votações, muito bem conduzidas regimentalmente 
por V.Exa. no decorrer e ao longo desta madrugada, 
noite adentro.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado.

Então, vamos encerrar a votação.

O SR. MAURO LOPES (PMDB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não consegui 
votar em nenhuma das bancadas. O meu voto é “não”.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
não consegui votar. Seguindo a orientação da banca-
da, estou em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-

cerrada a votação.

Votaram 
SIM:    12
NÃO:    352
ABSTENÇÃO:   1
TOTAL:   365

REJEITADA A EMENDA Nº 1.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 61/2011 – EMENDA Nº 1 – No-
minal Eletrônica 
Início da votação: 09/11/2011 01:13
Encerramento da votação: 09/11/2011 01:19
Presidiu a Votação:
Marco Maia 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2011, 
com parecer pela aprovação, ressalvados os destaques.

Art. 1º O art. 76 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo 
ou despesa, até 31 de dezembro de 2015, vin-
te por cento da arrecadação da União de im-
postos, contribuições sociais e de intervenção 
no domínio econômico, já instituídos ou que 
vierem a ser criados até a referida data, seus 
adicionais e respectivos acréscimos legais.

§ 1º O disposto no caput não reduzirá 
a base de cálculo das transferências a Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, na forma 
dos arts. 153, § 5º, 157, inciso I, 158, incisos I 
e II, e 159, incisos I, alíneas “a”, “b” e “d” e 
II, da Constituição, nem a base de cálculo das 
destinações a que se refere o art. 159, inciso 
I, alínea “c”, da Constituição.

§ 2º Excetua-se da desvinculação de que 
trata o caput a arrecadação da contribuição 
social do salário-educação a que se refere o 
art. 212, § 5º, da Constituição.

§ 3º Para efeito do cálculo dos recursos 
para manutenção e desenvolvimento do en-
sino de que trata o art. 212 da Constituição, o 
percentual referido no caput será nulo.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data da sua publicação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
não altera o resultado, mas dois votos foram proferidos 
do microfone. V.Exa. tem que optar, para fins de ata.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Abstenção 
do Deputado Roberto Freire e voto “sim” do Deputado 
Mauro Lopes.

Estão computados. Serão computados imedia-
tamente.

O SR. EDSON SANTOS (PT-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
Edson Santos votou de acordo com a bancada do PT.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Votando 
nas próximas, será consolidada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orien-
tar. 

Como vota o PT?
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMDB? (Pausa.)
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, como V.Exa. dis-
se, abstenção não é obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obstrução. 
Foi o que foi dito.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Estão dizendo que falei 
em abstenção. Não me abstenho. Estou em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está feita 
a correção.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
estamos votando o texto?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O texto 
da emenda. A Proposta de Emenda Constitucional nº 
61, de 2011. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PT vota 
“sim”, o PMDB vota “sim”. 

PSB, como vota? 
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – “Sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSDB, 
como vota?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB deixou bem claro à tarde, no início da noite e 
agora no início da madrugada, o nosso posicionamento 
contrário à DRU, por entender que ela não cabe num 
ambiente de não existência de crise fiscal e que não 
haverá nenhum prejuízo para o País se porventura a 
DRU não for prorrogada.

A Presidente Dilma Rousseff reuniu a sua equi-
pe e anunciou ao Brasil que volta da reunião do G-20 
preocupada com a crise internacional. Fizemos uma 
proposta, mesmo discordando de que, diante da crise, 
a existência da DRU poderá ser instrumento de política 
de combate à questão anticíclica, e concordamos em 
votar a DRU. O Governo não cedeu, não quis aprovar 
a prorrogação por 2 anos – da nossa parte, concorda-
mos em prorrogar por mais 2.

Portanto, a nossa posição é a de manter o que 
fizemos até agora: contrariamente. Portanto, o nosso 
voto é “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSD?

O SR. GUILHERME CAMPOS (PSD-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero parabenizar a bancada do Partido da República, 
que votou unida em todas as matérias. E nós estamos 
juntos aqui em todos os requerimentos. Parabenizo 
também o Governo.

Nós acreditamos na necessidade de votar a DRU 
pelos 4 anos porque acreditamos no Governo. Acredi-
tamos na integridade, na seriedade e na competência 
da Presidenta Dilma Rousseff. Damos crédito ao Go-
verno, a despeito do que a Oposição disse. 

Acreditamos e, por essa razão, encaminhamos 
o voto “sim” à DRU por 4 anos. 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PP?

O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós do 
PP também temos a legítima compreensão de que é 
necessário votar esta matéria, por várias razões. Seria 
uma incoerência por parte desta Casa negar aquilo que 
foi dado a todos os Governos passados. É o instrumento 
que o Governo tem, como ferramenta de gestão, para 
modernizar, melhorar e focar a sua gestão.

E o nosso partido, o Partido Progressista, discutiu 
isso de forma ampla, de forma profunda. Chegamos à 
conclusão de que não poderíamos deixar de dar essa 
contribuição sobretudo ao nosso País, quando vivemos, 
repito, uma crise internacional, uma crise de propor-
ções ainda não avaliadas. Tenho certeza de que nós...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o Democratas?
O SR. AGUINALDO RIBEIRO – Para concluir, 

Sr. Presidente.
Saímos nesta noite com a convicção do dever 

cumprido, de dar os 4 anos da DRU. 
Votamos “sim” ao texto original.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o Democratas?
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, há poucos minutos, o Líder do 
Governo fazia elogios à Presidente Dilma Rousseff em 
relação à política de saúde do País.

Eu quero esclarecer ao Deputado Vaccarezza, 
que é médico, que só nos últimos 4 anos do “Gover-
no PT-ONG-Dilma-Lula” foram fechados 11.200 leitos 
hospitalares no País. A Organização Mundial da Saúde 
diz que o índice mínimo é de 2,5 leitos por mil habitan-
tes. No Nordeste e no Norte, essa média é de um leito 
por mil habitante. A situação é caótica, Sr. Presidente. 
Essa é a realidade que nós estamos vivendo.

Este Governo “tratora” o Congresso Nacional. Aí, 
sim, ele é truculento. Quando é para enfrentar a FIFA, 
o Governo é “cordeirinho” – ele amarela.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para con-
cluir, Deputado.

O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, eu 
estou concluindo. V.Exa. tem que me dar 39 minutos, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu estou 
lhe dando mais 1 minuto.

O SR. RONALDO CAIADO – Eu quero deixar 
claro, Sr. Presidente, que este Governo é muito pre-
potente com o Congresso Nacional – “Congresso 
de vassalagem”. Quando é para enfrentar a FIFA, o 
Governo se acovarda, faz concessões, cancela toda 
a tributação, deixa que ela imponha as normas para 
fazer o que quiser aqui durante os jogos.

Quero deixar claro que a posição do Democra-
tas será “não”, bem clara, contra essa prepotência do 
Governo na aprovação da DRU. “Não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT?

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PDT, desde o primeiro momento, propôs que con-
tinuássemos com a transição iniciada lá trás, quando 
se deixou de aplicar a DRU sobre os Fundos de Par-
ticipação, sobre as receitas próprias do INSS e, em 
2009, sobre os recursos federais para a educação. 
Nós entendemos que se deve manter uma transição. 
O que está sendo proposto, a íntegra, é um retrocesso.

Não venham nos dizer que a DRU é remédio para 
a crise, até porque não se pode prescrever medicação 
sem diagnóstico preliminar. Sem diagnóstico da crise, 
como é que se propõe uma medicação chamada DRU 
por mais 4 anos?

Mas, com esse espírito de transição, nós vamos 
votar a favor da DRU e, em seguida, vamos defender 
a redução da DRU, retirando sua incidência sobre os 
recursos da Seguridade Social, porque o Brasil não 
pode cometer o crime de transferir dinheiro do Orça-
mento para Saúde para financiar a elite, que vive da 
renda da dívida pública deste País.

O PDT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o Bloco PV/PPS?
O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Verde se reuniu e, pela unanimidade da sua ban-
cada, resolveu votar a favor. No entanto, nós estamos 
num bloco do qual faz parte também o PPS. Portanto, 
embora a unanimidade da bancada do Partido Verde 
vote a favor, o PPS votará contra.

Neste caso, nós vamos liberar a bancada.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSC?
O SR. EDMAR ARRUDA (PSC-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC, mais 
uma vez, dá um voto de confiança ao Governo, votando 
por unanimidade a favor da aprovação da DRU, dando 
à Presidente da República um instrumento que venha 
a ajudá-la no combate à crise.

E queira Deus que essa crise realmente não che-
gue ao Brasil e que possamos preservar os recursos 
destinados à Previdência e à educação, de forma que, 
apesar de aprovada a desvinculação, possamos man-
ter vinculada a aplicação desses recursos.

Então, o PSC, mais uma vez, apoia o Governo 
e vota com o Governo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PRB?

O SR. VITOR PAULO (PRB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRB vota 
unido “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSOL?

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, às vezes, 
algumas palavras bíblicas valem inclusive para o Es-
tado laico. Por exemplo: “Que o seu ‘não’ seja ‘não’, 
que o seu ‘sim’ seja ‘sim’”.

O PSOL diz “não” à desvinculação, desde sempre. 
O PSOL, inclusive, em épocas passadas, aprendeu 
com o PT, do qual somos em boa parte originários, que 
a desvinculação das receitas afrontava a necessária 
vinculação especial na Seguridade Social. Aprende-
mos também que a famosa política anticíclica significa 
investimento e não superávit primário para pagar juros 
e serviços da dívida. 

Portanto, a nossa palavra, desde o início dessa 
longa jornada, é “não” à Desvinculação de Receitas 
da União, seja por 2, seja por 4, seja por 10 anos. Ce-
lebrou-se que agora seria o término dela...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMN? (Pausa.)
Como vota o PRTB? (Pausa.)
Como vota a Minoria?
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, mais uma vez estamos aqui assistindo a 
uma chantagem política, feita pelo Governo, utilizando 
uma pretensa futura crise, que ainda nem consegue 
definir os seus contornos – não consegue fazer sequer 
o diagnóstico dessa crise. E, como muito bem colocou 
o nosso colega Líder do PDT, que no entanto votou 
“sim”, o argumento dele é o de votar “não”. Ou seja, 
sem nenhum diagnóstico, eu já estou prescrevendo o 
remédio, o remédio da DRU, para uma crise de que 
ainda nem sabemos quais são os contornos.

Por tudo isso, o nosso encaminhamento, com ab-
soluta convicção, certos de que não fará nenhuma falta...

(O microfone é desligado.)
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Governo vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presidên-

cia solicita a todas as Sras. Deputadas e a todos os 
Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de ter 
início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passo a 

palavra, imediatamente, ao Deputado Odair Cunha, 
Relator da matéria, para falar sobre o tema. (Pausa.)

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Marco 
Maia, em nome da Liderança do PSDB, eu quero so-
licitar que a orientação de voto do PSDB, que consta 
no painel como “não”, seja alterada para “obstrução”. 

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da 
mesma forma, nós do Democratas fazemos uma reo-

rientação de bancada: em vez de “não”, a orientação 
agora, coerentemente, é “obstrução”. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
A Minoria passa para obstrução também. 
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Exatamente. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Odair Cunha, com a palavra.

O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ao cumprimentá-los, é importante termos clareza do 
que estamos votando neste momento: a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 61.

O que se busca é desvincular de fundo ou órgão 
20% das receitas, precisamente das contribuições 
sociais e das contribuições econômicas. É preciso 
que tenhamos clareza, Sr. Presidente, de que, ao 
longo desses anos, desde a criação do Fundo Social 
de Emergência e do Fundo de Estabilização Fiscal, 
houve um progresso no alcance desse instrumento 
de desvinculação das receitas da União. Nós, neste 
momento, estamos votando uma proposta de emenda 
constitucional que não retira recursos, como outrora 
se retirava de Estados e Municípios, como outrora se 
retirava recursos destinados à educação. 

Sr. Presidente, precisamos deixar claro que o 
que nós queremos é tornar livres recursos que hoje 
são vinculados. Não é verdade o que a Oposição diz, 
que o Congresso Nacional está dando um cheque em 
branco ao Poder Executivo. Repito: o que nós esta-
mos fazendo, neste momento, é tão somente deixar 
livres recursos que hoje estão vinculados, caso, é cla-
ro, não haja a prorrogação da DRU. Veja, então, Sr. 
Presidente: não é cheque em branco, porque a cada 
ano este Congresso Nacional tem que aprovar a des-
tinação desses recursos. Não há que se falar aqui em 
uma relação de ditadura na qual o Poder Executivo 
determina e faz o que bem quer.

Aliás, é importante nós termos clareza de que, ao 
analisar o Orçamento de cada ano, o Poder Executivo 
e o Congresso Nacional podem ampliar a destinação 
de recursos para a saúde.

Portanto, é importante nós termos clareza, Sr. 
Presidente, de que a DRU se justifica, porque entre as 
despesas obrigatórias e as despesas vinculadas, há 
um engessamento do Orçamento da União de cerca 
de 89%. É preciso deixar claro, Sr. Presidente – e aqui 
foi bem falado –, que o remédio que nós estamos vo-
tando hoje, é verdade, é o mesmo remédio de outrora 
que desvincula receitas da União. Mas a dose deste 
remédio é sobremaneira menor. Nós estamos falando 
hoje de uma DRU que tem menor alcance.

É claro, Sr. Presidente, que todos nós queremos um 
dia não precisar mais desse remédio. Aliás, tudo apon-
ta, no Orçamento de 2012, no sentido de que podemos 
não precisar desse remédio. O que estamos dizendo é 
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que, se precisarmos desse remédio, ele precisa estar na 
nossa prateleira, à nossa disposição. É disso que esta-
mos falando. Exatamente porque não está claro, neste 
momento, o diagnóstico da crise, o alcance da crise, é 
que nós precisamos ter esse remédio à nossa disposi-
ção. E, neste momento, em dose infinitamente menor. 

O que nós queremos, neste momento, é manter a 
Desvinculação de Receitas da União nos termos desta 
proposta de emenda constitucional. Acreditamos que avan-
çamos muito, acreditamos que o Brasil não pode, neste 
momento da sua história, abrir mão desse instrumento. 

Eu tenho certeza de que esta Casa, o Congresso 
Nacional, a Câmara e o Senado Federal terão clareza 
da sua responsabilidade e deixarão o Brasil, se preciso 
for, usar esse instrumento no futuro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, 
nobres pares.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL não 
transita para a obstrução. Esse painel é revelador. Na 
verdade, estamos aqui há horas discutindo algo sobre 
o qual há grande concordância. A maioria aqui é a favor 
da desvinculação. Por isso, só consta o nosso “não” 
no painel e na votação também. Nós somos contra a 
desvinculação, a favor da vinculação dos recursos.

Um país civilizado, orçamentariamente cidadão, 
é aquele que destina recursos carimbados para a sua 
área social e não fica fazendo o festim continuado do 
capital financeiro. 

O SR. MAURO LOPES (PMDB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, novamente 
não consegui votar usando o meu polegar. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou chamar 
alguém da assessoria técnica para verificar a situação 
da votação do Deputado Mauro Lopes.

O SR. MAURO LOPES – O meu voto é “sim”.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero 
responder ao que o Relator disse da tribuna.

Na verdade, 89% estão vinculados, só que o Re-
lator não computou o que é dedicado ao pagamento de 
juros e amortizações da dívida pública. Esse é o verda-
deiro engessamento da peça orçamentária. E ninguém 
toca nesse assunto. Quarenta e quatro por cento, 45% 
estão reservados para pagar juros e amortizações da 
dívida pública, mas ninguém toca nesse assunto. Só se 
fala da vinculação de recursos para a educação, para a 
saúde. E querem 20% para fazer mais superávit primário, 
para emergências com os banqueiros, para emergên-
cias com o mercado, para dar confiança ao mercado. 

Por isso, a posição do PSOL no painel é “não”. 
É a única posição contrária à Desvinculação de Re-

cursos da União. O PSOL é contra a Desvinculação 
de Recursos da União. É dinheiro para superávit pri-
mário, é dinheiro para juros e amortizações. E é isso 
que o público tem que ter presente.

Aliás, os outros partidos que encaminharam contra 
e depois fizeram o registro no painel a favor do mérito 
deste projeto deveriam rever a sua posição. 

Desvinculação de Receitas da União nunca resol-
veu o problema real da economia. Não é para combater 
inflação, não é para garantir desenvolvimento econômi-
co. Pelo contrário: esse dinheiro está reservado para o 
capital financeiro e não para o desenvolvimento social. 
São menos recursos para a Previdência Social, são 
menos recursos para a saúde pública no nosso País.

O SR. EDMAR ARRUDA (PSC-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC está 
votando “sim” porque tem a consciência clara de que 
um país sério paga as suas contas, cumpre os seus 
compromissos e não dá calote nos credores.

Eu ouço todos os dias a mesma conversa: de 
que, se nós não pagarmos os juros, sobra dinheiro 
para isso, sobra dinheiro para aquilo. Agora, não es-
tamos aqui defendendo ou sendo contra banqueiros. 
Estamos aqui defendendo que este seja um país sé-
rio e que honre seus compromissos. Que haja neste 
País segurança jurídica para que os investimentos 
que venham para este País deem frutos, gerem em-
prego, gerem renda, gerem imposto, gerem desen-
volvimento. Não podemos ficar com essa retórica do 
passado, de que tem que dar calote. Isso já passou, 
Sr. Presidente.

Srs. Deputados, se nós temos que pagar juros 
da dívida, é porque foi contraída essa dívida. E temos 
que pagar, sim. Nós, os empresários, temos que pagar 
nossas contas; os trabalhadores também têm que pa-
gar suas contas, assim como o Governo também tem 
que pagar suas contas, se não fica difícil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-

rar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.

Votaram:
Sim:     369; 
Não:    44. 
Total:    413 votos. (Palmas.) 

APROVADO O TEXTO PRINCIPAL DA PROPOSTA 
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 61/11, RESSAL-
VADOS OS DESTAQUES.
Proposição: PEC Nº 61/2011 – PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 9-11-2011 01:31
Encerramento da votação: 9-11-2011 01:42
Presidiram a Votação: Marco Maia 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Estão prejudi-
cadas as Emendas nºs 2, 3, 4 e 5, apresentadas na Co-
missão Especial, mais uma vez ressalvados os destaques.

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 2

O caput do art. 76 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, cons-
tante no art. 1º da PEC 61, de 2011, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo 
ou despesa, até 31 de dezembro de 2015, quize 
por cento da arrecadação da União de impostos, 
contribuições sociais e de intervenção no domí-
nio econômico, já instituídos ou que vierem a 
ser criados até a referida data, seus adicionais 
e respectivos acréscimos legais.” (NR)

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas.

EMENDA Nº 3

“Acrescente-se o 1º parágrafo a seguir e 
renumere-se os demais:

Art. 76 ...................................................
 .......................................................................

§ 1º O percentual das contribuições sociais 
será de 20% até 31 de dezembro de 2013. (NR)”

Sala das Sessões, em 8 de maio de 2011. – Rubens 
Bueno, 1º Vice-Líder do Bloco Parlamentar PV, PPS.

EMENDA Nº 4

“Acrescente-se o § 1º a seguir e renu-
mere-se os demais.

Art. 76 ...................................................
 .......................................................................

§ 1º O percentual das contribuições sociais 
será de 15% até 31 de dezembro de 2013. (NR)”

Sala das Sessões, em 8 de maio de 2011. – Rubens 
Bueno, 1º Vice-Líder do Bloco Parlamentar PV, PPS.

EMENDA Nº 5

“Acrescente-se o § 1º a seguir e renu-
mere-se os demais.

Art. 76 ...................................................
 .......................................................................

§ 1º O percentual das contribuições sociais 
será de 10% até 31 de dezembro de 2013. (NR)”

Sala das Sessões, em 8 de maio de 2011. – Rubens 
Bueno, 1º Vice-Líder do Bloco Parlamentar PV, PPS.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passamos 
agora à votação dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Destaque 
nº 1, da bancada do Democratas: 

“Senhor Presidente,

Requeremos a V.Exa., nos termos do art. 
161 e § 2º, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, destaque para votação em 
separado do caput do art. 76 do ADCT, com 
a redação dada pelo art. 1º da PEC 61/2011.”

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2011. – Antonio 
Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar a 
favor, concedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Primeiro vai falar o Deputado Ronaldo Caiado. De-
pois eu falo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Então, con-
cedo a palavra ao Deputado Ronaldo Caiado, para 
falar a favor.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
eu tenho esperança neste momento de poder convencer 
grande parte da bancada da base do Governo e de que 
possamos derrubar o caput da emenda constitucional. 
Aí, sim, nós ficaríamos 100% livres desse cheque em 
branco que está sendo repassado ao Executivo.

Mas eu quero comentar alguns assuntos que re-
almente têm trazido grande perplexidade a todos nós 
brasileiros. Estamos vendo uma inversão completa de 
valores. Ou seja, os movimentos sociais, que deveriam 
ser representativos da sociedade brasileira, estão 100% 
estatizados, sejam as ONGs, seja a CUT, seja a UNE. 
Todos, hoje, estão sob a tutela do Governo. São orga-
nizações que recebem grande volume de repasses do 
Governo. E, diante de todos esses escândalos a que esta-
mos assistindo, eles estão silenciosos, calados, omissos, 
realmente cumprindo aquilo que determina o Executivo. 

Esse silêncio se estende ao Congresso Nacional. 
Grande parte ajudou a eleger a Presidente; a outra 
parte aderiu ultimamente ao Governo da Presidente, 
diminuindo a Oposição.

E agora nós vemos um outro lado. Um órgão do 
Governo, como o BNDES, que deveria ter a função so-
cial de apoio a investimentos no nosso País e também 
a de dar melhor qualidade de oportunidades a todos os 
empresários, principalmente aos médios, pequenos e 
microempresários, foi totalmente privatizado. O que nós 
estamos vendo é que o BNDES foi totalmente privatiza-
do. Passou agora a atender apenas aos grandes cartéis, 
aos grandes grupos. O BNDES agora não empresta di-
nheiro, ele já participa dessas estruturas multinacionais.

O que tem a ver o BNDES adquirir frigoríficos e 
empresas, para terem frigoríficos na Argentina, na Itá-
lia, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia? Qual é o 
interesse desse órgão, que deveria estar incentivando 
o emprego em nosso País? 

É o Governo fazendo concessões ao Paraguai: 
agora quebra o Tratado de Itaipu e repassa ao Paraguai 
mais 6 bilhões de reais; libera verba em concessões, 
pelo BNDES, à Bolívia e à Venezuela; agora, o Gover-
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no do partido que duramente criticava o FMI passa a 
ser acionista e a fazer repasses vultosos àquele fundo.

Então, nós estamos vendo a maneira como este 
Governo está agindo. É um total desrespeito com o 
dinheiro público. Nesta hora, o que ele deseja? Con-
tinuar tendo um cheque em branco para poder cada 
vez mais calar a Oposição no sentido de diminuí-la; 
para poder cada vez mais cooptar, comprando esses 
movimentos sociais que deveriam estar se rebelando 
neste momento. Os caras-pintadas se transformaram 
em caras de pau – essa é a verdade a que nós esta-
mos assistindo no País. E muitas vezes com a cara 
escondida, como nós vimos durante a invasão da USP.

Sr. Presidente, eu quero concluir dizendo que o 
que nós estamos...

(O microfone é desligado.)
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, ape-

nas o voto do partido. Sei da inquietação de V.Exa. – a 
ordem realmente é para “tratorar”; eu entendo. 

A posição do partido, então: voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 

contra, concedo a palavra ao Deputado Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, rapidamente: não se susten-
ta esse argumento da Oposição, pelo fato de que nós 
não podemos recusar a prorrogação da DRU esperan-
do que, primeiro, os efeitos nocivos da crise mundial 
atinjam o Brasil em cheio para depois tentar remédios 
curativos. Nós devemos ser preventivos e saudar a po-
lítica econômica da Presidenta Dilma Rousseff.

Somos, portanto, favoráveis à manutenção do texto.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
para falar a favor.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(DEM-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, francamente, eu compreendo o 
nível de impaciência de muitos dos Parlamentares que 
até esta hora estão presentes participando desta vota-
ção. Infelizmente, nós da Oposição não temos culpa nem 
responsabilidade nenhuma. V.Exas. devem estar chate-
ados com os Líderes da base do Governo. A Oposição 
propôs fazermos exclusivamente duas votações: uma 
hoje e outra amanhã; e aprovar a DRU por amplo acordo, 
prevendo, é claro, a prorrogação desse dispositivo por 
apenas 2 anos. Quem se mostrou intolerante ao acordo 
foi o Governo. Daí por que todo esse esforço, até quase 
2 horas da manhã, é um esforço da base do Governo.

V.Exas., mesmo chateados, mesmo cansados, vão 
ter que aguardar um pouco mais, porque a Oposição, ten-
do poucos Deputados na Casa, tem, por outro lado, uma 
grande capacidade de resistir, de manter o debate vivo e 
de trazer os bons argumentos para o julgamento do Brasil.

Ao trazer esses bons argumentos, Presidente 
Marco Maia, percebemos nitidamente que o Congresso 
Nacional já abre mão de uma postura mais afirmati-

va na matéria orçamentária. O Orçamento no Brasil é 
uma peça de ficção. Nós passamos aqui quase o ano 
inteiro, seja na Comissão Mista de Orçamento, seja no 
plenário do Congresso Nacional, discutindo um proje-
to que de nada vale, porque o Orçamento no Brasil é 
meramente autorizativo. O Governo Federal, depois, 
faz o que quer e bem entende com o Orçamento. 

Ora, em que nós estamos hoje ajudando o Go-
verno? Que ele desrespeite ainda mais essa peça 
orçamentária e tenha mais um instrumento de total 
liberdade no Orçamento da União. 

A Presidente traz – mais uma vez, repito – o ar-
gumento da crise econômica. É engraçado porque eu 
ouvi a Presidente Dilma Rousseff, em pronunciamento 
à Nação brasileira a poucos meses atrás, dizer que a 
crise econômica mundial era grave, mas que não afe-
taria tanto o Brasil. Apenas agora, pela conveniência 
de buscar um argumento para a aprovação da DRU, a 
Presidente Dilma muda o discurso, ajusta as palavras 
e procura transmitir um quadro de gravidade que nós 
da Oposição esperamos que não se confirme. 

Ainda assim, por um gesto de responsabilidade 
pública, para dar uma demonstração de que temos uma 
posição diferente, de que nos preocupamos com o País, 
fizemos uma proposta, uma proposta razoável, uma pro-
posta decente, uma proposta inteligente, uma proposta 
boa para todos, porque atende às preocupações do Go-
verno e sobretudo oferece ao Congresso Nacional, prin-
cipalmente à Câmara dos Deputados, que seria a gran-
de responsável pela costura desse acordo, um grande 
instrumento de política pública: aprova-se a DRU por 2 
anos, e daqui a 2 anos nós voltamos a debater o assunto.

Lamento que esta Casa renuncie, a cada dia, às 
suas funções. Repito: aos olhos do povo brasileiro, os 
Deputados já são muito mal avaliados em geral. Nós não 
podemos, portanto, abrir mão do debate. É o que nos 
resta – essa comunicação, essa interlocução permanen-
te com as ruas. Ao aprovar a DRU por 4 anos, estamos 
abrindo mão dessa interlocução com o cidadão brasileiro. 

Daí por que, Presidente Marco Maia, a nossa posi-
ção é a de sustentar o destaque, de rejeitar a DRU como 
ela foi aprovada agora há pouco e de, logo em seguida, 
se nós não tivermos êxito, defender a prorrogação da 
DRU por 2 anos e, aí sim – quem sabe? –, construir uma 
vitória, que não seja do Governo nem da Oposição, que 
seja uma vitória do Congresso Nacional. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 

contra, concedo a palavra ao Deputado Odair Cunha.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, apenas para contradizer 
o Deputado ACM Neto, nós estamos dizendo aqui o 
seguinte: eles estão nos propondo retirarmos o caput. 
Ou seja, é a negação da continuidade da DRU.

Nós encaminhamos “sim” ao texto.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ra-
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pidamente, quero convidar os Deputados do Partido 
da República, que voltaram aos seus gabinetes, a re-
tornarem e a permanecerem em plenário. Eu preciso 
que todos os Parlamentares do Partido da República 
e do Bloco permaneçam em plenário, porque esta vo-
tação é muito importante. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orientar.
Como vota o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Votamos “sim”, pela manu-
tenção do texto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PMDB, 
como vota?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-
-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Sim”, 
pela manutenção do texto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSB? (Pausa.)

Como vota o PSDB?
O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vai votar “não”, para retirar do texto este destaque.

Surpreende-nos que o Governo, que demonstra 
preocupação neste instante com a aprovação da DRU, 
tenha demorado até o mês de agosto para mandar a 
matéria a esta Casa. E a partir do retorno da Presidente 
Dilma Rousseff da Europa, há 1 semana – da reunião 
do G-20, os 20 principais países do mundo –, S.Exa., 
a Presidente, traz as informações de que o Brasil vai 
entrar numa crise econômica internacional. Essa crise 
nós não enxergamos e nela não desejamos que o Brasil 
entre. No entanto, a Presidente Dilma quer trazer para o 
Brasil uma crise que nós não possuímos. Surpreende-
-me essa posição da Presidente de tentar atrair para 
o Brasil uma crise que nós não estamos enfrentando.

Portanto, nós somos contra a DRU e vamos vo-
tar “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSD?

O SR. GUILHERME CAMPOS (PSD-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR 
encaminha o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota o PP?
O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é aquilo 
que o nosso Relator Odair já havia falado: retirar o art. 
76 é exatamente anular aquilo que nós já votamos. 
Então, dizemos “sim” ao texto.

Quero fazer apenas um registro: o nosso Deputado 
Esperidião Amin fez um trabalho brilhante, juntamente 
com outros Parlamentares, construindo inclusive uma 
solução de regressividade a longo prazo da nossa DRU. 

Eu queria fazer esse registro porque é importante. 

Vamos manter “sim” ao texto.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o Democratas?
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para que 
fique claro: o Governo faz um orçamento para o ano 
que vem de uma arrecadação de mais de 1 trilhão de 
reais. O Governo vai arrecadar, além desse 1 trilhão, 
aproximadamente 100 bilhões. Por isso dizemos que a 
DRU é desnecessária. O Governo vai arrecadar muito 
mais do que a DRU pode dar ao Governo. Por quê? 
Porque, dos 100 bilhões da DRU, o que o Governo tem 
livres mesmo são 62 bilhões. Desses, 54, mexendo na 
Previdência, mexendo na Seguridade Social e, o que é 
mais grave, endividando o Brasil, desnecessariamente.

Se o Governo fosse responsável do ponto de vista 
fiscal e tivesse o cuidado de economizar o suado di-
nheiro dos brasileiros, não precisaria endividar o Brasil.

Por isso, o Democratas pede o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PDT, como 

vota? 
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“sim”, pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Bloco PV/PPS?
O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se-
guindo aquilo que desde o começo da votação nós 
temos pontuado, o Partido Verde vota “sim”, e o PPS 
irá votar “não”. Portanto, nós vamos liberar a votação 
da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC?

O SR. NELSON PADOVANI (PSC-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PRB?
O SR. HELENO SILVA (PRB-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL vai 
dizer “não” ao texto e também quer dizer o seguinte: 
neste plenário, a esta hora da madrugada, é lamentável 
que Parlamentares ainda venham à tribuna dizer que o 
Brasil precisa de segurança jurídica, que o Brasil não 
precisa dar calote – nos banqueiros! Agora, o Brasil dá 
calote na nossa juventude, na nossa infância, nos estu-
dantes brasileiros! Nesses anos todos de DRU, de Fundo 
de Estabilização Fiscal, foram mais de 200 bilhões que 
saíram do art. 212 da Constituição Federal, recursos 
usados para pagar juros do superávit primário neste 
País. E a humilhação dos pobres nas filas do INSS?

Por isso, nós somos contra a DRU.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMN? (Pausa.)
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O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PTB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco PSB/PTB/PCdoB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O Bloco 
vota “sim”.

O SR. SEVERINO NINHO (Bloco/PSB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco PSB/PTB/PCdoB vota pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PRTB? 
(Pausa.)

Deputado Felipe Maia, como vota a Minoria?
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Pela Minoria, Sr. Presidente. É 
pequena, mas é válida.

Sr. Presidente, às 2 horas da manhã, vou fazer 
um raciocínio econômico. Nós estamos aprovando aqui 
a desvinculação de 100 bilhões de reais. Na verdade, 
serão 62 bilhões de reais que serão desvinculados 
através da aprovação da DRU. O déficit da Previdên-
cia é de 53 bilhões.

Ou seja, existe um déficit de 53 bilhões, e o Go-
verno tira 62 e leva para aonde quiser. Porque não 
existe no projeto nenhuma determinação para aonde 
vai o dinheiro. Como é que o Governo tampa o bura-
co da Previdência, para pagar abono salarial, seguro-
-desemprego? Lançando títulos da dívida pública no 
mercado e, consequentemente, pagando juros. Quem 
paga os juros? O povo brasileiro, o contribuinte, aquele 
que paga 36% do PIB em carga tributária. 

O que este Plenário está fazendo, às 2 horas da 
manhã, é manter um texto para penalizar o povo bra-
sileiro com mais impostos, com mais carga tributária, 
com mais tributos. 

É aquele raciocínio: o chefe de família, quando 
o orçamento aperta, corta os gastos. O Governo, não.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-
gado, Deputado Felipe Maia. Suas explicações são 
muito contundentes.

Como vota o Governo? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.

“Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo 
ou despesa, até 31 de dezembro de 2015, vin-
te por cento da arrecadação da União de im-
postos, contribuições sociais e de intervenção 
no domínio econômico, já instituídos ou que 
vierem a ser criados até a referida data, seus 
adicionais e respectivos acréscimos legais.”

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.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Paulo Teixeira, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PT. 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, inicialmente, quero agradecer em nosso 
nome e também em nome do Líder do Governo, Depu-
tado Cândido Vaccarezza. Estou vendo aqui os demais 
Líderes, Henrique Eduardo Alves, Aguinaldo Ribeiro, 
todos os Líderes, a quem agradeço a presença e este 
esforço concentrado, que se mostrou correto, nesta 
madrugada. Correto porque os argumentos trazidos por 
quem defende a renovação da DRU foram convincentes 
contra os argumentos de quem se opõem ao Relator da 
DRU. Embora não tenhamos concluído ainda a votação, 
já fomos muito bem-sucedidos até esta hora, com mais 
de 400 Deputados permanecendo na Casa.

Falando dos argumentos da Oposição, aprovar a 
DRU é fazer como uma mãe que, à tarde, vindo o se-
reno, normalmente diz aos filhos o seguinte: “Preciso 
agasalhá-los”. Ter esse instrumento reforçado é como 
agasalhar os filhos diante do sereno. O sereno é a crise 
europeia, nós nos prevenimos em relação à crise. Não 
que a Presidenta Dilma Rousseff queira a crise, como 
a Oposição disse, porque no Brasil não tem crise. Não 
tem crise porque no Governo do Presidente Lula, em 
que ela era Chefe da Casa Civil, e, agora, no Governo 
dela, todas as medidas necessárias para que o País não 
tivesse crise foram adotadas com coragem. Em 2009, o 
Presidente Lula, diante da crise internacional, dizia ao 
povo brasileiro que consumisse. Colocou crédito, deu 
subsídios, fez tudo para a economia brasileira funcionar 
e vencer a crise, numa medida anticíclica, diferentemente 
dos Governos do Democratas e dos tucanos, no qual, a 
cada crise, era arrocho salarial, arrocho no funcionalismo, 
corte de investimento, corte de gasto social, fatos que não 
ocorreram no Governo da Presidenta Dilma Rousseff.

Por isso, os nossos argumentos estão corretíssi-
mos e o argumento à esquerda, do PSOL, igualmente 
se mostra equivocado. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Democrata 
em obstrução.

O SR. PAULO TEIXEIRA – O argumento do PSOL 
se mostra equivocado. Por quê? Porque a DRU, na me-
dida em que garante maior higidez fiscal, tem refletido 
exatamente na diminuição de juros. Por duas vezes o 
COPOM diminuiu os juros. Nós estamos conseguindo 
pagar menos dinheiro aos banqueiros. E o recurso que 
não é pago ao sistema financeiro e aos rentistas é aquele 
que vai para a educação, para a saúde, para a segurança 
pública, para os investimentos de infraestrutura no Brasil. 

Então, estamos convictos de que essa medida 
é correta. E pasmem, Srs. Deputados, ficou perme-
ável no debate da Oposição um certo sentimento de 
imprevidência. Isto é, se a crise vier, nós renovamos. 
Ora, a crise está lá, nós não podemos deixar atraves-
sar o mar. E nós aqui, em tudo que pudermos ser pre-
videntes, seremos. Como o argumento utilizado pelo 
Deputado Odair Cunha de que, às vezes, temos um 
medicamento na prateleira para quando precisarmos, 
mas temos um medicamento na prateleira.

Então, nesta noite, nós estamos apontando um 
rumo para o País. Qual é o rumo do País? O rumo do 
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País é nos tornarmos uma sociedade do conhecimen-
to, uma potência média, uma sociedade desenvolvi-
da. É por isso que, conjugado com um momento de 
aproveitar a crise... Nesta crise, o Brasil ultrapassou 
a Itália e a Inglaterra, é a sexta economia do mundo, 
mas temos que enfrentar outros desafios.

Quais são os demais desafios? O primeiro de-
les é investir fortemente em educação, parar entrar 
na sociedade do conhecimento. O segundo desafio é 
ampliar os investimentos de saúde, porque, com saú-
de gratuita, o povo vive mais. As doenças na terceira 
idade são mais complexas e mais custosas, e é bom 
que o sistema possa cuidar dessas pessoas e de todos 
os brasileiros. Em terceiro lugar, melhorar e qualificar 
a segurança pública do Brasil, diminuir as desigual-
dades sociais, que são ainda gritantes no nosso País. 

São desafios que exigem o enfrentamento de re-
formas. Nós temos que concluir a reforma política, que 
tem como Relator o Deputado Henrique Fontana, cujo 
relatório busca e tem o maior consenso nesta Casa. 
Precisamos enfrentá-lo e votá-lo. Queremos aqui fazer 
um apelo para a sua votação, para retirar este que é 
um mal maior do problema da política brasileira, a sua 
captura pelo poder econômico.

Quero falar aqui que a Oposição tem trazido o tema 
da honestidade, do combate à corrupção. Eu não posso 
deixar de lembrar a todos que, no Governo do Presidente 
Lula, foi dada autonomia funcional à Polícia Federal, que 
ganha bem e hoje ataca o crime do colarinho branco. 
Foi instalada a CGU em todos os Ministérios. A CGU 
é um órgão de controle real. Como Procurador-Geral 
da República foi escolhido o primeiro, o mais votado, e 
ele faz tudo, inclusive contra qualquer um do Governo. 
Tem independência funcional e não se equipara ao do 
Governo retrasado, lá dos anos tucanos, que era cha-
mado de o Engavetador-Geral da República.

Agora, aprovamos uma lei de transparência no 
serviço público, de acesso aos documentos públi-
cos. E uma lei de combate à lavagem do dinheiro. O 
Deputado Carlos Zarattini é Relator de uma medida 
importante que pune o corruptor. Foi no nosso Go-
verno passado, de todos nós que apoiamos o Go-
verno, que conseguimos criar o Conselho Nacional 
de Justiça. Enfim, são tantos os temas no combate 
à corrupção. 

Agora, quando acusam alguém, quando acusam 
um Ministro dizendo que há irregularidades, primeiro 
queremos dar o direito à defesa, não podemos fazer 
com os Ministros uma condenação prévia, que é o fu-
zilamento público da sua honra. Vamos defendê-los 
para que eles tenham tempo para a sua honradez, 
porque os Ministros que estão servindo ao Governo o 
fazem por espírito público. 

Diante de cada denúncia nós nos ruborizamos. 
Nós nos envergonhamos quando vemos uma denún-
cia, diferentemente da Oposição.

Por exemplo, o Ministério Público de São Paulo, 
Deputado Duarte Nogueira, já mandou afastar o Pre-

sidente do metrô por desvio em licitação, licitação di-
recionada, e até agora está lá o Presidente do metrô, 
sem que a imprensa dê o relevo, a importância que 
dá quando acontecem as coisas no Governo Federal.

Aqui, no Distrito Federal, hoje, saiu a notícia de que 
havia uma transferência de dinheiro para o Governador 
Agnelo Queiroz. Mais tarde, a pessoa que estava implica-
da disse que foi uma Deputada que lhe pagou 40 mil reais 
para fazer essa denúncia. Na verdade, eles dois eram 
do PCdoB, amigos, o Governador emprestou o dinheiro, 
ele devolveu o dinheiro. Vejam como andam as coisas. 

Criticar, jogar lama, chamar todo o mundo de cor-
rupto é uma tradição da UDN, que fez isso com Getúlio 
Vargas, Juscelino e Jango. Depois a UDN transforma-
da, nas suas inúmeras gerações, fez com Lula, pediu 
o impeachment e tal, xingou o Governo e agora quer 
fazer com o Governo da Presidenta Dilma Rousseff.

Esses Governos são do povo brasileiro, mudam 
o Brasil, e nós vamos defendê-los até a última hora.

Obrigado a todos por este esforço concentrado 
que nós tivemos. Esta noite é importante.

Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. e peço per-
missão para votar, porque ainda não pude fazê-lo. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a votação.

O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-me 
fazer uma grave denúncia. O Diretor da União Nacional 
dos Estudantes Carlos, Diretor da Assistência Estu-
dantil, está sumido desde ontem do campus da USP, 
após invasão da polícia. Nós pedimos providência ao 
Secretário de Segurança Pública, que tem responsa-
bilidade pelo desaparecimento de um diretor da UNE. 
Nós não estamos falando dos estudantes que estavam 
lá praticando um ato de vandalismo, mas de um diretor 
da União Nacional dos Estudantes.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos en-
cerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.

Votaram:
Sim:    347 
Não:    43
Total:     390

ENTÃO, ESTÁ MANTIDO O TEXTO QUE HAVIA SIDO 
DESTACADO.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PEC Nº 61/2011 – DVS – DEM – Caput 
DO ART. 76 DO ADCT CONST. DO ART. 1º DA PEC 
61/2011 – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 9-11-2011 02:02
Encerramento da votação: 9-11-2011 02:13
Presidiu a Votação: Marco Maia
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Destaque nº 2. 

“Senhor Presidente,
Requeremos a V.Exa., nos termos do art. 

161, e § 2º, do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, destaque para votação em 
separado da expressão ‘em vinte por cento no 
ano de 2012; quinze por cento no ano de 2013; 
dez por cento no ano de 2014 e cinco por cento 
no ano de 2015’, constante da Emenda nº 2 à 
PEC 61/2011, para incluí-la na referida proposta.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 
2011. – Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Líder do Democratas.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar a 
favor, concedo a palavra ao Deputado Silvio Costa, a 
pedido do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTB-PE. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, quero começar agradecendo a um dos Líderes da 
Oposição, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
porque realmente o rolo compressor contra o Parlamen-
to hoje foi tamanho que, eu que sou um Deputado que 
estou nesta Casa há 5 anos, no primeiro ano do meu 
segundo mandato, e acho que não votei contra o Go-
verno cinco vezes, não tive o direito de falar porque não 
concordo com essa indecência que a maioria acabou 
de fazer, mais uma vez, com o Parlamento brasileiro.

Não tem outro nome a não ser este: indecência. 
O que é o Parlamento? O Parlamento é a grande caixa 
de ressonância do País, é o grande centro de debate do 
País. Alguns Líderes se reúnem, acertam não sei o que 
e não sei por que e pegam a DRU, que é importante, 
ninguém aqui é contra a DRU, é claro que o Executivo 
precisa da DRU... Mas a Oposição fez uma proposta 
decente, que valoriza o Parlamento, dizendo o seguinte: 
“Votaremos a favor da DRU. Entretanto, para proteger 
o País, porque tem crise internacional, concederemos 
2 anos, porque pode ser que, daqui a 2 anos, no lugar 
de 20%, a Presidenta precise de 30%”. E o Governo foi 
incapaz de fazer um gesto com a Oposição. Parlamen-
to, acima de tudo, é buscar entendimento.

Os Deputados votaram de forma equivocada. Ago-
ra não tem mais jeito, Inês é morta, porque já se aprovou 
o texto principal. A Oposição, nesta emenda, vai ter que 
colocar 308 votos. Eles só colocaram 43. Vão colocar 
44, porque eu não voto contra o Parlamento. Eu não 
voto. Eu não tiro prerrogativa do Parlamento brasileiro. 

Salário-mínimo. Eu votei contra, a maioria votou 
a favor. Este é o primeiro Parlamento da história do 
Brasil que não vai mais discutir salário mínimo. Salá-
rio-mínimo aqui, agora, só em 2015. Como todas as 

vezes, 50% perdem. Então, há 50% aqui que não vão 
votar mais salário mínimo, porque será só em 2015. 

Agora, o mesmo acontece com a DRU. Nós não 
discutiremos mais DRU. Só os Deputados que forem 
eleitos em 2014 vão discutir a DRU, em 2015. Isso é 
apequenar o Parlamento. Isso é tornar o Parlamento 
definitivamente com a doença de apendicite. Isso é 
uma vergonha. Isso é uma vergonha.

Meu amigo Deputado Cândido Vaccarezza, Líder 
do Governo, competente, quero parabenizá-lo. V.Exa. 
é muito competente. Agora, eu não quero dar para-
béns a muitos Líderes. Eu não quero citar nomes para 
não ser deselegante. Eu cheguei para alguns Líderes: 
“Meu irmão, em nome do Parlamento brasileiro, rapaz, 
vamos votar 2 anos só”. Responderam: “Não, porque 
eu empenhei a minha palavra”.

Eu não sei se vocês empenharam a palavra ou 
outras coisas, porque sinceramente, sinceramente... 

(Manifestações no plenário.) 
O SR. SILVIO COSTA – Não dá para um Deputa-

do, que sabe a dificuldade que é chegar a esta Casa... 
É difícil chegar a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Conclua, 
Deputado.

O SR. SILVIO COSTA – Eu vou concluir, Sr. 
Presidente. 

Somos 193 milhões de brasileiros... 
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputado. Muito obrigado pela sua palavra.
(Manifestações no plenário.)
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Para concluir, Sr. Presidente. Para concluir, para 
concluir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Um minuto 
para concluir, Deputado, e encerre. (Palmas.)

O SR. NELSON PELLEGRINO – Vamos votar, 
Sr. Presidente. Vamos votar.

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente, eu lhe 
tenho o maior respeito. Então, eu gostaria que V.Exa. 
tivesse um tratamento equânime, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. está 
tendo mais espaço para...

O SR. SILVIO COSTA – Eu estou falando aqui 
de uma coisa séria. Se essa coisa está incomodando 
V.Exa., é problema de V.Exa.

Agora, é o seguinte. Sinceramente, eu não con-
sigo entender como é que 513 Parlamentares concor-
dam em tirar prerrogativa. 

Para concluir, Miro Teixeira, eu vou dizer uma coi-
sa: não é mais preciso gastar 3 bilhões ou 5 bilhões. 
Não é mais preciso reforma política no Brasil, não, rapaz. 
Basta o Presidente que for eleito nomear 450 Deputados 
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para defenderem o Governo e 63 para fazerem baru-
lho. Está resolvido. Está resolvido. Isso é um absurdo.

Comunico ao Governo... 
(O microfone é desligado.)
O SR. NELSON PELLEGRINO – Sr. Presidente, 

vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pala-

vra o Deputado Odair Cunha, como Relator da matéria.
O SR. ODAIR CUNHA (PT-MG. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, nós encaminhamos “não” a 
esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A Presi-

dência solicita a todas as Sras. Deputadas e aos Srs. 
Deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter 
início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação. (Pausa.)
O SR. ONYX LORENZONI – Orientação, Sr. Pre-

sidente. Ninguém orientou, ninguém orientou.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos 

orientar. Estão todos dormindo, não é?
O SR. ONYX LORENZONI – Nós não. Nunca.
O SR. DUARTE NOGUEIRA – Estamos atentos, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PMDB?

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-
-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É “não”, 
Sr. Presidente. É “não”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSB?

A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – “Não”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
vai votar “sim” a este destaque da emenda do Democratas.

Mais uma vez, queremos reiterar que o PSDB, 
diferentemente do PT no passado, não prega o quan-
to pior, melhor. Nós discordamos da DRU, mas nos 
dispusemos a aprová-la por 2 anos. Entretanto, o 
Governo foi radical e impediu que esse entendimen-
to fosse feito. E mais, a proposta desta PEC da DRU 
chegou em agosto. Deveria ter chegado no começo 
do ano. Agora, o Governo, além de não ter colocado 

investimentos, portanto, ela não enfrenta a crise, quer 
trazer uma crise do exterior para dentro do nosso País.

Nós vamos votar em favor do Brasil, defender os nos-
sos pontos de vista, e, neste destaque, o nosso voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSD?

O SR. GUILHERME CAMPOS (PSD-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD 
vota “não”, e nós gostaríamos de destacar a posição 
assumida pela bancada, que, de forma unânime, tem 
votado conforme acordado na reunião de bancada no 
dia de hoje.

Por isso, estou aqui para agradecer a todos os 
Deputados do PSD o posicionamento e o comprome-
timento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PR?

O SR. ANDERSON FERREIRA (Bloco/PR-PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PR vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PP?

O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP-PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PP vota “não” e 
agradece a toda a sua bancada a posição firme, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vo-
tam o Democratas e o Deputado Pauderney Avelino?

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado a 
V.Exa., Sr. Presidente. Hoje, V.Exa. foi, conosco, um 
grande interlocutor, para que pudéssemos fazer um 
acordo a fim de que colocássemos 2 anos e o Governo 
pudesse ter a prerrogativa de utilizar a DRU. Agora, 
como o Governo não aceitou, estamos apresentando 
este destaque para votação em separado, que prevê 
um redutor ano a ano, ou seja, chegaremos a 2012 
com 15%; a 2013, com 10%; e a 2014, com 5%. 

Sr. Presidente, essa é a proposta que o Demo-
cratas apresenta a este Plenário. 

Portanto, vamos votar “sim”, para podermos in-
corporar ao texto esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT?

O SR. DR. JORGE SILVA (PDT-ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PDT vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco PV/PPS?

O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PV-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Está liberado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC?
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O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota 
“não”, Sr. Presidente. 

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 vota “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSOL?

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL vai 
votar “sim” e quer demarcar posição de princípio, fazen-
do um balanço do que foi a desvinculação de receitas 
desde o Governo Itamar Franco, quanto foi desviada 
da área social para pagar juros e amortizações da dí-
vida e para fazer superavit primário. 

Aproveita para dizer que esta nova penalização 
vai se dar em cima da Previdência, porque ela é su-
peravitária no nosso País e é daí que o Governo vai 
puxar recursos para contingenciar. 

Por isso, o PSOL é contra 4 anos ou 2 anos com 
a DRU. Como no caso da educação, nós tínhamos de 
extinguir essa desvinculação em nome da melhoria 
para o povo brasileiro...

(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMN? (Pausa.) 
Como vota o PRTB? (Pausa.)
Como votam a Minoria e o Deputado Felipe Maia, 

que hoje deu uma aula de imposto, de DRU? 
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – É, Sr. Presidente, depois de 16 
horas de discussão sobre a DRU, Inês é morta. Mas 
eu deixo aqui, nos últimos minutos desta sessão e 
nas primeiras horas da madrugada, minha indignação 
e minha esperança de que, quando a Oposição virar 
Governo — em breve nós viraremos Governo —, se 
acabe de uma vez por todas com a DRU. 

Até o final do mandato da atual Presidente, a DRU 
está garantida. Quando nós chegarmos ao Governo, 
em 2015, eu já faço desde já, Deputado Henrique Edu-
ardo Alves, ao futuro Presidente da República — eu 
sei que V.Exa. sabe de quem estou falando — apelo 
para que acabe de uma vez por todas com a DRU, para 
que não fique esse papel de Governo e Oposição, um 
mudando de opinião com o outro. 

O PT era contra, tinha que manter a posição 
contrária. O Democratas hoje é contra e quer manter 
posição contrária no futuro para não penalizar o povo 
brasileiro com essa desvinculação que vai tirar dos 
cofres públicos 100 bilhões de reais. Só Deus e a Pre-
sidente sabem onde vai ser colocado esse dinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Governo? 

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero agradecer e parabenizar V.Exa. 
e dar um depoimento pessoal. Não fosse V.Exa., não 
chegaríamos com sucesso até aqui neste debate. 
V.Exa. já me informou que vai convocar uma sessão 
extraordinária para amanhã às 9 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Amanhã, 
não. É hoje. 

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Hoje, às 9 
horas. Como é a minha última fala — não estou fu-
rando a convocação de V.Exa. —, quero aproveitar 
a minha orientação de voto “não” para pedir a todos 
os Deputados da base que estejam aqui amanhã às 
9 horas para continuarmos a votação e concluirmos o 
segundo turno da votação da DRU. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra a Deputada Sandra Rosado. 
Em seguida, vou encerrar a votação e, por con-

sequência, a Ordem do Dia e esta sessão.
A SRA. SANDRA ROSADO (Bloco/PSB-RN. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito obri-
gada, Sr. Presidente. 

Não se trata de encaminhamento de votação, 
porque eu já o fiz. Eu quero fazer um agradecimento 
muito especial, primeiro, a V.Exa. pela condução des-
te longo dia de trabalho e, depois, ao meu partido, o 
PSB, que aqui esteve, firme, apoiando a Presidente 
Dilma, por reconhecer que a prorrogação da DRU é 
importante para o equilíbrio e para a governabilidade 
do nosso País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-

rar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.

Resultado: 
46 votos “SIM”; 
333 votos “NÃO”; 
1 ABSTENÇÃO. 
Total: 380
ESTÁ REJEITADA A EMENDA APRESENTADA PELO 
DEMOCRATAS.
Proposição: PEC Nº 61/2011 – DVS – DEM – EXP. 
“EM 20% NO ANO DE 2012,15% EM 2013, 10% EM 
2014 E 5% 2015. – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 9-11-2011 02:21
Encerramento da votação: 9-11-2011 02:29
Presidiu a Votação: Marco Maia 
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com isso, 
está encerrada a Ordem do Dia.

Em face do adiantado da hora, nós vamos en-
cerrar a sessão. 

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-
RECEM MAIS OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Jhonatan de Jesus PRB 
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Total de Roraima 3

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB Psb Ptb PcdoB
Fátima Pelaes PMDB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Total de Amapá 6

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS Pv Pps
Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Josué Bengtson PTB Psb Ptb PcdoB
Lúcio Vale PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 8

AMAZONAS

Carlos Souza PSD 
Henrique Oliveira PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Pauderney Avelino DEM 
Sabino Castelo Branco PTB Psb Ptb PcdoB
Total de Amazonas 4

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV Pv Pps
Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Total de Rondônia 3

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Total de Acre 1

TOCANTINS

Irajá Abreu PSD 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins 2

MARANHÃO

Hélio Santos PSD 
Pedro Novais PMDB 
Pinto Itamaraty PSDB 
Ribamar Alves PSB Psb Ptb PcdoB
Weverton Rocha PDT 
Total de Maranhão 5

CEARÁ

Manoel Salviano PSD 
Total de Ceará 1

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Total de Piauí 1

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Total de Rio Grande Do Norte 1

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Wellington Roberto PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Total de Paraíba 2

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Bruno Araújo PSDB 
Fernando Coelho Filho PSB Psb Ptb PcdoB
Fernando Ferro PT 
José Chaves PTB Psb Ptb PcdoB
Luciana Santos PCdoB Psb Ptb PcdoB
Pastor Eurico PSB Psb Ptb PcdoB
Total de Pernambuco 7

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB Psb Ptb PcdoB
Joaquim Beltrão PMDB 
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 3

SERGIPE

Almeida Lima PPS Pv Pps
Laercio Oliveira PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Márcio Macêdo PT 
Valadares Filho PSB Psb Ptb PcdoB
Total de Sergipe 4
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BAHIA

Alice Portugal PCdoB Psb Ptb PcdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Daniel Almeida PCdoB Psb Ptb PcdoB
Fábio Souto DEM 
Felix Mendonça Júnior PDT 
José Carlos Araújo PSD 
José Nunes PSD 
Josias Gomes PT 
Márcio Marinho PRB 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Oziel Oliveira PDT 
Rui Costa PT 
Total de Bahia 14

MINAS GERAIS

Aelton Freitas PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Antônio Andrade PMDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Eduardo Azeredo PSDB 
Eros Biondini PTB Psb Ptb PcdoB
Fábio Ramalho PV Pv Pps
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Jairo Ataide DEM 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
Júlio Delgado PSB Psb Ptb PcdoB
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Luiz Fernando Faria PP 
Marcus Pestana PSDB 
Newton Cardoso PMDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Vitor Penido DEM 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 25

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Paulo Foletto PSB Psb Ptb PcdoB
Total de Espírito Santo 4

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Arolde de Oliveira PSD 
Brizola Neto PDT 
Chico Alencar PSOL 
Edson Santos PT 
Eliane Rolim PT 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Jair Bolsonaro PP 
Otavio Leite PSDB 
Romário PSB Psb Ptb PcdoB
Stepan Nercessian PPS Pv Pps
Total de Rio de Janeiro 12

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Bulhões PRB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB Psb Ptb PcdoB
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Carlinhos Almeida PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS Pv Pps
Dra.Elaine Abissamra PSB Psb Ptb PcdoB
Duarte Nogueira PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PSD 
Ivan Valente PSOL 
Jefferson Campos PSD 
Jilmar Tatto PT 
Junji Abe PSD 
Milton Monti PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Paulo Freire PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Paulo Teixeira PT 
Penna PV Pv Pps
Ricardo Izar PSD 
Roberto de Lucena PV Pv Pps
Roberto Freire PPS Pv Pps
Roberto Santiago PSD 
Valdemar Costa Neto PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Vanderlei Macris PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo 32

MATO GROSSO

Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
Total de Mato Grosso 2
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DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS Pv Pps
Total de Distrito Federal 1

GOIÁS

João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Magda Mofatto PTB Psb Ptb PcdoB
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Ronaldo Caiado DEM 
Sandro Mabel PMDB 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goiás 8

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB 
Giroto PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul 3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB Psb Ptb PcdoB
Angelo Vanhoni PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Fernando Francischini PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Moacir Micheletto PMDB 
Reinhold Stephanes PSD 
Rubens Bueno PPS Pv Pps
Sandro Alex PPS Pv Pps
Takayama PSC 
Total de Paraná 12

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS Pv Pps
Esperidião Amin PP 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Romanna Remor PMDB 
Total de Santa Catarina 4

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alexandre Roso PSB Psb Ptb PcdoB
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Eliseu Padilha PMDB 
Giovani Cherini PDT 
José Otávio Germano PP 
Luis Carlos Heinze PP 

Marco Maia PT 
Marcon PT 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Pepe Vargas PT 
Ronaldo Nogueira PTB Psb Ptb PcdoB
Sérgio Moraes PTB Psb Ptb PcdoB
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 17

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Raul Lima PSD 
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 2

PARÁ

André Dias PSDB 
Lira Maia DEM 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará 3

ACRE

Marcio Bittar PSDB 
Total de Acre 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins 1

MARANHÃO

Davi Alves Silva Júnior PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Nice Lobão PSD 
Zé Vieira PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Total de Maranhão 3

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB Psb Ptb PcdoB
José Airton PT 
Total de Ceará 2

PIAUÍ

Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí 2

RIO GRANDE DO NORTE

João Maia PR Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Total de Rio Grande do Norte 1
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PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Total de Paraíba 1

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Mendonça Filho DEM 
Sergio Guerra PSDB 
Total de Pernambuco 3

ALAGOAS

João Lyra PSD 
Rosinha da Adefal PTdoB Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Total de Alagoas 2

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Mendonça Prado DEM 
Rogério Carvalho PT 
Total de Sergipe 3

BAHIA

Acelino Popó PRB 
Claudio Cajado DEM 
Erivelton Santana PSC 
Fernando Torres PSD 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Argôlo PP 
Sérgio Brito PSD 
Total de Bahia 7

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Dr. Grilo PSL Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Eduardo Barbosa PSDB 
George Hilton PRB 
Lael Varella DEM 
Luis Tibé PTdoB Pr PtdoB Prp Phs Ptc Psl
Total de Minas Gerais 6

RIO DE JANEIRO

Alfredo Sirkis PV Pv Pps
Rodrigo Maia DEM 
Total de Rio de Janeiro 2

SÃO PAULO

Arnaldo Jardim PPS Pv Pps
Carlos Roberto PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB Psb Ptb PcdoB
Dr. Ubiali PSB Psb Ptb PcdoB
Eli Correa Filho DEM 

José de Filippi PT 
Mara Gabrilli PSDB 
Paulo Maluf PP 
Ricardo Tripoli PSDB 
Total de São Paulo 9

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Total de Mato GrossO 1

GOIÁS

Flávia Morais PDT 
Jovair Arantes PTB Psb Ptb PcdoB
Total de Goiás 2

PARANÁ

Luiz Nishimori PSDB 
Total de Paraná 1

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
Jorginho Mello PSDB 
Total de Santa Catarina 2

RIO GRANDE DO SUL

Manuela D`Ávila PCdoB Psb Ptb PcdoB
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Renato Molling PP 
Total de Rio Grande do Sul 3

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, convocando para hoje, quarta-feira, dia 9 de 
novembro, às 9 horas, sessão extraordinária da Câ-
mara dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Votação

1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 61-C, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção n° 61-C, de 2011, que altera o art. 76 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania 
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pela admissibilidade desta e da de n° 75/11, 
apensada (Relator: Dep. Maurício Quintella 
Lessa); e da Comissão Especial pela ad-
missibilidade das emendas de n°1 a 5 e, no 
mérito, pela aprovação desta e pela rejeição 
da de n° 75/11, apensada, e das Emendas 
de n°1 a 5 (Relator: Deputado Odair Cunha). 

Tendo apensada (1) PEC n° 75/2011.

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 06 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 
Temas:
“Prestar informações sobre as ações e estudos para 
Identificação e Delimitação da Terra Indígena Karitiana, 
localizada nos municípios de Porto Velho e de Candeias 
do Jamarai, no Estado de Rondônia.” 
“Relatar os fatos ocorridos do momento da demar-
cação da reserva indígena uirapuru, no município de 
Campos de Júlio/MT”; 
“Surto de beribéri nas etnias Macuxi, Angaricó e Wa-
pixana (Roraima)”; e
“Situação das demarcações das reservas indígenas 
em todo o País”.
Expositores:
MÁRCIO AUGUSTO DE FREITAS MEIRA – Presidente 
da Fundação Nacional do Índio – FUNAI;(confirmado)
WESLEY VILAÇA MELO – Presidente do Sindicato 
dos Pecuaristas de Porto Velho;(confirmado) 
MÁRCIO SILVA MALUF – Presidente da Associação 
dos Produtores Rurais do Igarapé 3 Casas; (confirmado)
NESTOR SALVATTI – Empresário e Produtor 
Rural;(confirmado)
DIRCEU MARTINS COMIRAN – Prefeito do Município 
Campos de Júlio/MT;
VIVIENE BARBOSA SILVA – Assessora Jurídica da 
Prefeitura de Campos de Júlio/MT;
ALBERTINO DIAS DE SOUZA – Vereador do Uiramu-
tã – Roraima;
LUPEDRO ABEL MOARES – Presidente da Socieda-
de dos Indios Unidos do Norte de Roraima – SODIUR;

SILVESTRE LEOCÁDIO DA SILVA – Secretário da 
Sociedade dos Índios Unidos do Norte de Roraima – 
SODIUR;
JONAS DE SOUZA MARCOLINO – Tuxaua do Con-
tão – Roraima. 
MARCELO DE PAULA XAVIER – Administrador de 
empresas e agropecuarista;(não virá) e
MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO – Engenheiro agrô-
nomo e agropecuarista.(não virá)
Autores dos Requerimentos:
99/2011 – Deputados Carlos Magno – PP/RO e Mo-
reira Mendes – PSD/RO.
103/2011 – Deputado Nelson Padovani – PSC/PR.
121/2011 – Deputado Paulo Cesar Quatiero – DEM/RR. 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

SUBCOMISSÃO PARA TRATAR DAS ASSIMETRIAS 
DO MERCOSUL EM RELAÇÃO AOS PRODUTORES 

BRASILEIROS E AOS DO BLOCO ECONÔMICO 

LOCAL: Sala da Presidência da CAPADR – T34 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 
Tema:
“Debater sobre as diferenças nos custos de produção 
das máquinas e implementos agrícolas, e outros pro-
dutos no Brasil e no Mercosul”.
Convidados: 
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO, Secretário 
da Receita Federal;
BENEDITO ROSA DO ESPÍRITO SANTO, Diretor do 
Departamento de Assuntos Comerciais da Secretária 
de Relações Internacionais do Agronegócio do MAPA;
-LUIZ AUBERT NETO, Presidente da ABIMAQ;
-CARLOS LOVATELLI, Presidente da ABAG;
-Representante do Ministério da Fazenda- MF;
-Representante do Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior – MDIC;
-Representante do Ministério das Relações Exterio-
res – MRE. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO DESTINADA A, NO PRAZO DE 
180 DIAS, ANALISAR, E PROPOR MEDIDAS SO-
BRE O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE ÁREAS 

RURAIS E SUAS UTILIZAÇÕES, NO BRASIL, POR 
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ESTRANGEIRAS 

LOCAL: Anexo II, Plenário 16 
HORÁRIO: 14h30min 
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A – Reunião Deliberativa: 

PAUTA:
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DO 
DEPUTADO BETO FARO. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.440/11 – do Senado Federal – Ro-
drigo Rollemberg – (PLS 116/2011) – que “altera a Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, que “regulamenta os arts. 
182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes 
gerais da política urbana e dá outras providências”, para 
determinar que a elaboração do plano diretor seja orien-
tada por carta geotécnica”. (Apensado: PL 2.441/2011) 
RELATORA: Deputada MAGDA MOFATTO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.351/11 – do Sr. Zé Silva e 
outros – que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 
1974, que dispõe sobre a criação da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODE-
VASF, para incluir o Vale do Mucuri em sua jurisdição”. 
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

REUNIÃO 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 
ACOMPANHAR AS AÇÕES DO PLANO 
NACIONAL DE BANDA LARGA – PNBL 

LOCAL: Sala da Presidência da CCTCI, Anexo II 
HORÁRIO: 9h30min 

A – Outro Evento: 
Definição de roteiro para os trabalhos da Subcomissão. 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 10h 

A – Reunião Deliberativa: 
Discussão e votação das emendas da Comissão ao 
Projeto de Lei nº 29/2011 – CN ( PLPPA 2012 – 2015). 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 10h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 95/11 Dos Srs. Luiza Erundina 
e Emiliano José – que “requer a realização de Audiên-
cia Pública para debater a Resolução nº. 02/2011 do 
Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, 
que determinou a suspensão de programas religiosos 
nos veículos públicos que a integram”. 

REQUERIMENTO Nº 98/11 Do Sr. Ariosto Holanda – 
(REQ 75/2011) – que “requer a inclusão de convida-
do na Audiência Pública solicitada no requerimento 
nº 75/2011”. 

REQUERIMENTO Nº 99/11 Da Sra. Luiza Erundina 
– (REQ 33/2011) – que “requer a inclusão de convi-
dados na audiência pública “para debater a prática de 
subconcessão, arrendamento ou alienação a terceiros 
promovida por concessionários de serviços públicos 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens sem a 
autorização competente.” conforme Requerimento nº 
33/2011”. 

REQUERIMENTO Nº 100/11 Do Sr. Newton Lima – que 
“solicita a realização de audiência pública para discutir 
a vinculação de recursos provenientes dos royalties do 
petróleo à área de Ciência, Tecnologia e Inovação”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE LEI Nº 84/99 – do Sr. Luiz Piauhylino – 
que “dispõe sobre os crimes cometidos na área de in-
formática, suas penalidades e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO AZEREDO. 
PARECER: pela APROVAÇÃO do Substitutivo do Se-
nado Federal, da seguinte forma: pela aprovação dos 
artigos 3º, 4º, 8º, 11, 14, 15, 19 e 23 do Substitutivo 
do Senado; pela aprovação da ementa do substitutivo, 
exceto as expressões “de rede de computadores, ou” 
e “dispositivos de comunicação ou”; pela aprovação 
do art. 1º, exceto as expressões “de rede de compu-
tadores, ou” e “dispositivos de comunicação ou”; pela 
aprovação do art. 2º, exceto as expressões “rede de 
computadores, dispositivo de comunicação ou” refe-
rentes ao art. 285-A do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de 
dezembro de 1940 e das expressões “rede de com-
putadores, dispositivo de comunicação ou” referentes 
ao art. 285-B do Decreto-Lei supracitado; pela apro-
vação do art. 5º, exceto as expressões “dispositivo de 
comunicação, rede de computadores, ou” no caput do 
art. 163-A do Decreto-Lei supra e das expressões “de 
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dispositivo de comunicação, de rede de computadores, 
ou” no § 1º do mesmo dispositivo; pela aprovação do 
art. 6º, exceto as expressões “a rede de computadores, 
dispositivo de comunicação ou”, do inciso VII do art. 
171, § 2º do Decreto-Lei supra; pela aprovação do art. 
7º, exceto as expressões “dispositivo de comunicação, 
rede de computadores ou” do art. 265 e as expressões 
“de dispositivo de comunicação, de rede de computa-
dores” do art. 266, ambos referentes ao Decreto-Lei 
supra; pela aprovação do art. 9º, restabelecendo em 
aditamento o parágrafo único do art. 298 do Decreto-
-Lei supra, conforme art. 7º do Projeto de Lei nº 84, de 
1999; pela aprovação do art. 10, exceto as expressões 
“a rede de computadores, dispositivo de comunicação 
ou” do art. 251, inciso VI do Decreto-Lei nº 1.001, de 
21 de outubro de 1969; pela aprovação do art. 12, ex-
ceto as expressões “dispositivo de comunicação, rede 
de computadores, ou” no caput do art. 262-A e das 
expressões “de dispositivo de comunicação, de rede 
de computadores, ou” do §1º do mesmo dispositivo do 
Decreto-Lei supra; pela aprovação do art. 13, exceto 
as expressões “rede de computadores, dispositivo de 
comunicação ou” do art. 339-A e das expressões “a 
rede de computadores, dispositivo de comunicação ou” 
do art. 339-B do Decreto-Lei supra; pela aprovação do 
art. 16, exceto incisos I e III e ainda, a expressão “uma 
rede de computadores” e a expressão “ou dispositivo de 
comunicação” do inciso VI; pela aprovação do art. 17, 
exceto as expressões “o dispositivo de comunicação, a 
rede de computadores”; pela aprovação do art. 18, ex-
ceto as expressões “rede de computadores, dispositivo 
de comunicação ou”; pela aprovação do art. 21, exceto 
as expressões “rede de computadores, dispositivo de 
comunicação ou”; pela aprovação do art. 22, exceto o 
inciso III e os §§ 2º e 3º, que são pela rejeição; pela 
rejeição do art. 20 do substitutivo do Senado Federal 
ao Projeto de Lei nº 84, de 1999.

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 2.239/10 – do Poder Executivo – (MSC 98/2010) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante do Decreto de 11 de fevereiro de 2010, 
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de 
Piranga Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no município de Piranga, Es-
tado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado RUY CARNEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.358/10 – do Poder Executivo – (MSC 
356/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 29 de março 
de 2010, que renova a concessão da Rede Central de 
Comunicação Ltda; para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em onda média, no município de Cam-
pinas, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MARINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.423/10 – do Poder Executivo – (MSC 
359/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 954, de 20 
de novembro de 2009, que autoriza a Associação Ra-
diofônica Comunitária de Iconha; executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no município de Iconha, ES”. 
RELATOR: Deputado RUY CARNEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.593/10 – do Poder Executivo – (MSC 
363/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria n.º 95, de 11 
de março de 2010, que outorga permissão à Sampaio 
& Martins Ltda.; para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, no município de San-
ta Helena de Goiás, GO” 
RELATOR: Deputado RUY CARNEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.614/11 – do Poder Executivo – (MSC 
734/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 388, de 28 
de abril de 2010, que renova a permissão outorgada à 
Universidade de Taubaté para explorar, por dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, no município de Taubaté, Estado 
de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado RUY CARNEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.704/11 – do Poder Executivo – (MSC 
748/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 2 de agos-
to de 2010, que renova, por dez anos, a concessão 
outorgada à Rádio Alto Piranhas Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias no município de Cajazeiras, 
Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado RUY CARNEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 
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TVR Nº 2.706/11 – do Poder Executivo – (MSC 
748/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 4 de agosto 
de 2010, que renova, por dez anos, a concessão ou-
torgada à Rádio Siqueira Campos Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias no município de Colinas do 
Tocantins, Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado RUY CARNEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.753/11 – do Poder Executivo – (MSC 
739/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 209, de 24 
de março de 2010, que outorga permissão à Empre-
sa de Comunicação Correio Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
no município de Princesa Isabel, Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado RUY CARNEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.821/11 – do Poder Executivo – (MSC 
740/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 646, de 8 
de julho de 2010, que outorga autorização à Associa-
ção de Difusão Comunitária Nova Vida para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no município de 
São José da Vitória, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado RUY CARNEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.828/11 – do Poder Executivo – (MSC 
749/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 865, de 19 
de dezembro de 2008, que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária Sociedade Beneficência Vida Nova 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
município de Novo Alegre, Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado RUY CARNEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.829/11 – do Poder Executivo – (MSC 
749/2010) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.146, de 
23 de dezembro de 2008, que autoriza a Associação 
dos Moradores Deputado Luís Eduardo Maron de Ma-
galhães – ALEM; executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Salvador, BA”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO IMBASSAHY. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 2.936/11 – do Poder Executivo – (MSC 
752/2010) – que “submete à apreciação de Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 477, de 21 
de maio de 2010, que renova, por dez anos, a permis-
são outorgada à Rede Central de Comunicação Ltda., 
originariamente outorgada à Rádio Manchete Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada no 
município de Recife, Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 960/03 – do Sr. Rogério Teófilo 
– que “revoga o parágrafo único do art. 13 do Decreto-
-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967”. (Apensado: 
PL 991/2003) 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 991/03, apen-
sado, das emendas nºs 1/2011 e 2/2011 apresentadas 
ao substitutivo, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 845/11 – do Sr. Aureo – que 
“dispõe sobre a elaboração de estudo de impacto 
ambiental para o licenciamento de antenas estações 
rádio-base de celulares”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO IMBASSAHY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 870/11 – do Sr. Giovani Cherini – 
que “dispõe acerca da veiculação de informes oficiais 
de alerta à população sobre riscos causados por fe-
nômenos meteorológicos”. (Apensado: PL 1229/2011) 
RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL 1229/2011, apensado. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 10-11-2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 465/11 – do Sr. Roberto Britto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura 
do serviço móvel em chamadas roaming ao longo de 
estradas federais”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-11-11 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60719 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.840/11 – da Sra. Erika Kokay – 
que “proíbe a utilização de mensagens subliminares na 
propaganda veiculada nas emissoras de radiodifusão”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.393/05 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “acrescenta o art. 40-A à Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, tipificando como crime eleitoral a 
veiculação, em propaganda eleitoral, de escuta tele-
fônica clandestina”. 
RELATOR: Deputado ANTHONY GAROTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.292/06 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 178/2005) – que “altera 
a redação do § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, estabelecendo a reserva de vagas 
para candidaturas de jovens com até trinta e cinco 
anos”. (Apensados: PL 2408/2007 e PL 1666/2011) 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com emenda, e pela rejeição do PL 2408/2007 e do 
PL 1666/2011, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 396/07 – do Sr. Chico Alencar 
– que “dispõe sobre a responsabilidade na transição 
administrativa, após a proclamação dos resultados 
eleitorais, e dá outras providências”. (Apensados: PL 
1224/2007, PL 4261/2008, PL 4666/2009, PL 5427/2009 
e PL 6297/2009) 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público, do PL 1224/2007 e do PL 
4666/2009, apensados, com emendas; e pela incons-
titucionalidade do PL 4261/2008, do PL 5427/2009 e 
do PL 6297/2009, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.335/07 – do Sr. Manoel Junior 
– que “altera o art. 117 da Lei nº 4.737, de 15 de julho 
de 1965, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALESSANDRO MOLON. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.958/08 – dos Srs. Chico Alen-
car e Luciana Genro – que “altera a Lei nº 9.096, de 
19 de setembro de 1995, que dispõe sobre partidos 
políticos e regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, 
da Constituição Federal, para alterar o caput do art. 
44 e acrescentar os §§ 4º, 5º e 6º, a fim de conferir 
mais transparência e publicidade aos gastos do Fun-
do Partidário”. (Apensado: PL 6084/2009 (Apensado: 
PL 481/2011)) 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 6084/2009 e do PL 481/2011, apensados, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.159/08 – do Sr. Otavio Leite – 
que “dispõe sobre a vedação de antecipação ou pos-
tergação de feriados estaduais ou municipais para a 
sexta-feira que anteceda o domingo dia de eleição aos 
poderes executivos ou legislativos, ou para a segunda-
-feira imediatamente posterior”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
da Emenda da Comissão de Educação e Cultura, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.258/08 – do Sr. Vicentinho Al-
ves – que “”Acrescenta o art.35-B à Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997, que estabelece normas para 
as eleições, fixando regras para a divulgação de pes-
quisas”. (Apensados: PL 4377/2008, PL 4477/2008 e 
PL 7383/2010) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste, do PL 
4377/2008, do PL 4477/2008 e do PL 7383/2010, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 4.597/09 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“acrescenta o § 4º ao art. 281 da Lei nº 4.737, de 15 de 
julho de 1965 – Código Eleitoral, dispondo sobre o im-
pedimento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal 
para causas por eles decididas enquanto integrantes 
do Tribunal Superior Eleitoral”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.180/09 – do Sr. Joaquim Bel-
trão – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, condicionando a validade da 
eleição ao comparecimento de, no mínimo, cinquenta 
por cento dos eleitores registrados na circunscrição”. 
RELATOR: Deputado RONALDO FONSECA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e, no 
mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.231/09 – do Sr. Betinho Rosa-
do – que “altera a redação do § 3º do art. 59 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), 
para dispor sobre a inclusão de mensagem sonora na 
urna eletrônica de votação eleitoral, indicando cada 
cargo a ser votado pelo eleitor”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.927/09 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera os artigos 36 e 59 da Lei nº 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997(Lei das Eleições), para dispor sobre 
a propaganda e a votação dos candidatos a Senador 
e respectivos suplentes”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.118/09 – da Sra. Manuela 
D’ávila – que “altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 
1965, que institui o Código Eleitoral”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.189/09 – do Sr. Chico Alencar 
e outros – que “altera a Lei nº 9.504, de 30 de setem-
bro de 1997, que estabelece normas para as eleições”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.302/09 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “estabelece normas para decisões dos 
Tribunais Regionais Eleitorais sobre data de eleições”. 
RELATOR: Deputado EDSON SILVA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 6.422/09 – do Sr. Lira Maia – que 
“altera a Lei nº 9.504/1997 – Lei da Eleições -, para 
modificar o critério de limite de doações de pessoas 
físicas para campanhas eleitorais; estabelecer prazo 
para o ajuizamento de representações alusivas a doa-
ções de pessoas físicas; e para afastar a aplicação de 

multa prevista no § 3º do art. 36, se, após notificação, 
for retirada a propaganda irregular”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.486/10 – do Senado Fe-
deral – Rosalba Ciarlini – (PLS 564/2009) – que 
“altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
para destinar, nas condições que especifica, tempo 
do horário eleitoral gratutito no rádio e na televisão 
para divulgação educativa sobre as eleições pela 
Justiça Eleitoral”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.656/10 – do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – (PLS 289/2005) – que “altera 
os arts. 18 e 26 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro 
de 1995, que “dispõe sobre partidos políticos, regula-
menta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição 
Federal”, para dispor sobre o tempo de filiação parti-
dária para concorrer a cargo eletivo e sobre a perda 
de mandato para o mandatário que deixar o partido”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.873/10 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 214/2010) – que “altera 
o art. 299 do Código Eleitoral”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.410/05 – do Sr. José Carlos 
Araújo – que “acrescenta dispositivos a lei nº 9.096, de 
19 de setembro de 1995, que dispõe sobre propaganda 
partidária gratuita no rádio e na televisão” 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.651/10 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “institui o Código de Defesa do Eleitor” 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
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B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.669/11 – do Senado Federal 
– Pedro Taques – (PLS 91/2011) – que “altera o art. 
2º do Decreto nº 2.784, de 18 de junho de 1913, para 
restabelecer os fusos horários do Estado do Acre, do 
Estado do Pará e do Estado do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Lido o parecer, em 08/11/2011. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.564/09 – do Sr. Marco Maia 
– que “amplia a legitimidade ativa do art. 14 da Lei nº 
1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes 
de responsabilidades e regula o respectivo processo 
de julgamento”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
das. 

PROJETO DE LEI Nº 7.412/10 – do Sr. José Otávio 
Germano e outros – que “dispõe sobre procedimen-
tos do Poder Judiciário dos Estados e do Distrito 
Federal para a aplicação dos recursos provenien-
tes de depósitos judiciais sob aviso à disposição 
da Justiça em geral, e sobre a destinação dos ren-
dimentos líquidos auferidos dessa aplicação, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, 
com subemenda substitutiva; e pela injuridicidade das 
Emendas apresentadas nesta Comissão. 
Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de 
Sá, Eliseu Padilha, Fábio Ramalho, João Campos, 
João Magalhães, Maurício Quintella Lessa, Ronal-
do Fonseca, Vicente Arruda e Vilson Covatti, em 
27/09/2011. 
Os Deputados Ronaldo Fonseca, Eliseu Padilha e Dr. 
Grilo apresentaram votos em separado.  

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.724/10 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta o art. 7º-A à Lei nº 9.868, de 10 
de novembro de 1999, que “dispõe sobre o processo e 
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da 
ação declaratória de constitucionalidade perante o Su-
premo Tribunal Federal”, a fim de disciplinar a manifes-
tação processual de órgãos e entidades nessas ações”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.564/04 – SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA – (OF 1192/2004) – que “dispõe sobre a 
criação de cargos no quadro de pessoal do Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.470/07 – do Sr. Paulo Teixeira 
– que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, 
“que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências”, para 
incluir, como requisito para licitação de obras ou servi-
ços, que o vencedor da licitação admita trabalhadores 
em situação de rua e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 6.316/09 – do Sr. Marco Maia – 
que “dispõe sobre a instalação de Free Shopping nas 
faixas de fronteira”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.472/09 – do Poder Executivo 
– que “altera o art. 1º da Lei nº 11.145, de 26 de julho 
de 2005, que institui a Fundação Universidade Federal 
do ABC – UFABC”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. 

PROJETO DE LEI Nº 7.607/10 – do Sr. José Chaves 
– que “inclui parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício 
das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-
-Agrônomo, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDSON SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.784/10 – do Poder Executivo 
– que “cria cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS, Gratificações de 
Representação, Gratificações de Exercício em Cargo 
de Confiança devidas a militares e Gratificações de 
Representação pelo Exercício de Função, destinados 
ao Ministério da Defesa”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 
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PROJETO DE LEI Nº 128/11 – do Sr. Pepe Vargas – 
que “denomina “Nicolau Luis Amoretti” o edifício da 
Agência Central dos Correios da Cidade de Caxias 
do Sul/RS (antigo PL nº 6.894, de 2010, objeto do 
Recurso 390/2010)” 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 910/07 – da Sra. Sandra Rosado 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos laboratórios 
farmacêuticos em procederem a diferenciação tátil nos 
recipientes dos medicamentos injetáveis que possam 
causar a morte e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MACÊDO. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 

A – Reunião Deliberativa: 
Discussão e votação das emendas da Comissão ao 
PLN 29/2011 (Plano Plurianual 2010-2015) 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 81/11 Do Sr. Carlos Sampaio 
– (PL 7137/2002) – que “requer que seja incluído na 
relação dos convidados a serem ouvidos em reunião 
de Audiência Pública nesta Comissão, em adendo ao 
Requerimento Nº 72, de 2011, o Sr. Fernando Sérgio 
Piffer, Diretor da Associação Comercial e Industrial 
de Campinas e da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Campinas, para também discutir o tema do objeto do 
Projeto de Lei Nº 7.137, de 2002”. 

REQUERIMENTO Nº 84/11 Do Sr. Francisco Araújo – 
que “requer que seja realizada Audiência Pública com 
a presença da ANATEL, SINDITELEBRASIL, PROCON 
e IDEC para expor acerca da cobrança na conta tele-
fônica, em acréscimo ao valor da tarifa definida pela 
Agência Nacional de Telecomunicações, de Tributos 
devidos pela concessionária de telefonia”. 

REQUERIMENTO Nº 85/11 Do Sr. Augusto Coutinho 
– que “solicita a realização de Audiência Pública, com 
a presença dos Srs. Júlio Ferraz Arcoverde – Diretor 
do DENATRAN, Jayme Brasil Garfinkel – Presidente 
da Fenaseg, e José Alves Bezerra – Diretor-geral do 
DETRAN-DF, para prestar informações quanto à taxa 
de registro do contrato de financiamento de veículos, 
bem como esclarecer as denúncias publicadas em 
matéria veiculada pela revista Época de 31/10/2011, 
envolvendo a cobrança do referido tributo”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.476/06 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre as prescrições médicas e odonto-
lógicas, em garantia do princípio da transparência e do 
direito do consumidor de medicamentos à informação”. 
(Apensado: PL 4365/2008) 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 
PARECER: pela rejeição do PL 4.365/2008, aprovação 
do PL 7.476/200, com emenda de relator 

PROJETO DE LEI Nº 1.566/11 – do Senado Federal 
– Gim Agello – (PLS 189/2009) – que “altera o art. 42 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor), para fixar o prazo de 15 
(quinze) dias para devolução ao consumidor dos va-
lores pagos indevidamente, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
41/11 – do Sr. Roberto Santiago – que “propõe que a 
Comissão de Defesa do Consumidor fiscalize a Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a respeito 
de sua atuação regulatória e fiscalizatória sobre as 
operadoras de planos de saúde, em especial sobre 
o cumprimento de autorizações para a realização de 
cirurgias, exames e outros procedimentos e do prazo 
destes atendimentos aos usuários”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.125/07 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “obriga o fornecedor de produto cultural pela 
Internet a tornar disponível a venda de meia-entrada 
por esse veículo”. 
RELATOR: Deputado DELEY. 
PARECER: pela aprovação das emendas do Senado 
Federal ao PL nº 2.125/2007. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.368/08 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “veda a cobrança na conta telefônica, em 
acréscimo ao valor da tarifa definida pela Agência Na-
cional de Telecomunicações, de tributos devidos pela 
concessionária de telefonia”. (Apensado: PL 4481/2008) 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 4481/2008, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.995/09 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, Código de Defesa do Consumidor, para estender 
o direito de arrependimento ao consumidor que adquire 
produtos ou serviços, ou contrata o fornecimento deles, 
dentro do estabelecimento comercial”. (Apensados: PL 
7194/2010, PL 230/2011, PL 625/2011 e PL 1845/2011) 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 7194/2010, 
do PL 230/2011, e do PL 1845/2011, apensados, com 
substitutivo, e pela rejeição da Emenda 1/2009 da CDC, 
da Emenda 2/2009 da CDC, da Emenda 1/2011 da 
CDC, e do PL 625/2011, apensado. 
Vista ao Deputado Carlinhos Almeida, em 05/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 66/11 – do Sr. Otavio Leite – que 
“determina que as empresas prestadoras de serviços 
de televisão por assinatura, ficam obrigadas a dispo-
nibilizar ao público grade de programação formatada 
numa específica sequência crescente de números 
identificadores de canais, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado OTONIEL LIMA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 505/11 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
de informação em cardápios e cartazes de bares, restau-
rantes, lanchonetes e similares sobre os valores calóricos 
dos alimentos e refeições oferecidos ao consumidor”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDÃO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 851/11 – do Sr. Geraldo Simões 
– que “dispõe sobre a incorporação do cacau como 
matéria prima nos produtos que especifica”. (Apensa-
do: PL 1533/2011) 
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1533/2011, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.036/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“acrescenta § 4º ao art. 6º da Lei nº 9.870, de 23 de 
novembro de 1999, que “dispõe sobre o valor total das 
anuidades escolares e dá outras providências”, para per-
mitir desligamento do aluno, por motivo de inadimplência, 
ao final do semestre letivo”. (Apensado: PL 1255/2011) 
RELATOR: Deputado CARLINHOS ALMEIDA. 

PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do 
PL 1255/2011, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.512/11 – da Sra. Eliane Ro-
lim – que “dispõe sobre o lançamento de modelos de 
veículos automotores produzidos por montadoras e 
fabricantes instalados no País”. 
RELATOR: Deputado GEAN LOUREIRO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Carlos Sampaio, Walter 
Ihoshi e José Carlos Araújo, em 14/09/2011. 
O Deputado José Carlos Araújo apresentou voto em 
separado em 27/09/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 1.807/11 – do Sr. Francisco Araújo 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 51 da Lei n.º 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, para permitir ao julgador 
declarar, de ofício, a nulidade das cláusulas abusivas”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados José Carlos Araújo e 
Ricardo Izar, em 19/10/2011. 
O Deputado Ricardo Izar apresentou voto em separa-
do em 19/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 2.096/11 – do Sr. Luis Tibé – que 
“acrescenta artigo à Lei nº 10.962, de 11 de outubro 
de 1994, que “Dispõe sobre a oferta e as formas de 
afixação de preços de produtos e serviços para o con-
sumidor””. 
RELATOR: Deputado DR. CARLOS ALBERTO. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: A Definir 
HORÁRIO: 14h30min 
Debate do Projeto de Lei nº 720, de 2011, que “dis-
põe sobre a vedação da chamada ‘tarifa amarela’ 
na cobrança da tarifa de energia elétrica.
Requerimento nº 75/2011, do Sr. Gean Loureiro
Convidados:
Marcos Franco Moreira (confirmado)
Diretor de Gestão do Setor Elétrico, da Secretaria de 
Energia Elétrica/Ministério de Minas e Energia; 
Ivan Marques Toledo Camargo (confirmado)
Superintendente de Regulação dos Serviços de Dis-
tribuição – Aneel; 
Mariana Ferreira Alves (confirmada)
Advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor – Idec;
Dr. José Gabino Matias Santos (confirmado)
Diretor da Associação Brasileira de Distribuidoras de 
Energia Elétrica – Abradee;
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.151/11 – da Sra. Nilda Gondim 
– que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que institui o Código de Defesa do Consumidor, para de-
finir regras sobre a oferta e apresentação de produtos ou 
serviços”. (Apensados: PL 1758/2011 e PL 1883/2011) 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.623/11 – do Sr. Miriquinho Ba-
tista – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de divul-
gação do prazo de validade dos produtos ou serviços 
colocados em promoção”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Discussão e votação das Emendas apresenta-
da ao PPA 2012/2015

B - Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 44/11 Do Sr. Dr. Ubiali – que “requer 
a realização de Audiência Pública em conjunto com a Co-
missão de Viação e Transportes e Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio, com a finali-
dade de discutir as conclusões obtidas pela ANTT no que 
se refere ao novo marco regulatório do setor ferroviário”. 

REQUERIMENTO Nº 45/11 Do Sr. Dr. Ubiali – que “re-
quer a realização de Audiência Pública na Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
com o objetivo de discutir sobre o estado e manutenção 
dos bens que fazem parte da concessão das Conces-
sionárias de Ferrovias”. 

C - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 90/11 – do 
Sr. Zeca Dirceu – que “autoriza o Poder Executivo a 
divulgar, diariamente, os dados relativos a operações 
de importação e de exportação”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela rejeição. 

D - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.072/09 – do Senado Fede-
ral – Francisco Dornelles – (PLS 715/2007) – que 
“autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho de 
Defesa Comercial, órgão vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com 
poderes judicantes para aplicar direitos antidumping, 
medidas compensatórias, provisórias ou definitivas, e 
salvaguardas”. 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado João Maia, em 05/10/2011. 
O Deputado Miguel Corrêa apresentou voto em sepa-
rado em 26/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 6.851/10 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 228/2009) – que “altera a Lei nº 
7.418, de 16 de dezembro de 1985, que institui o Vale-
-Transporte, para dispor sobre o seu custeio”. (Apen-
sados: PL 4196/2008 e PL 985/2011) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4.196/2008 e 
do PL 985/2011, apensados. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 7.181/10 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre a regulamentação da ativi-
dade das Empresas de Gerenciamento de Riscos em 
Operações Logísticas”. 
RELATOR: Deputado CAMILO COLA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Armando Vergílio e Mi-
guel Corrêa, em 19/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 418/11 – do Sr. Eli Correa Filho 
– que “proíbe o envasamento e a comercialização de 
bebida em embalagem PET e dá providências cor-
relatas”. (Apensados: PL 1442/2011 (Apensado: PL 
1930/2011) e PL 1657/2011) 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1442/2011, e 
do PL 1930/2011, apensados, e pela aprovação do 
PL 1657/2011, apensado. 
Vista ao Deputado Wellington Fagundes, em 19/10/2011. 
Os Deputados Felipe Bornier e Wellington Fagundes 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 900/11 – da Sra. Nilda Gondim 
– que “acrescenta § 3º ao art. 12 da Lei nº 11.788, de 
25 de setembro de 2008, para estabelecer valores mí-
nimos para bolsas de estágio”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 
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PARECER: pela rejeição. 
O Deputado Romero Rodrigues apresentou voto em 
separado em 08/11/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 2.867/04 – do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “dispõe sobre a constituição de Con-
domínios Hoteleiros”. (Apensados: PL 4420/2008 e 
PL 4943/2009) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 4420/2008, 
apensado, e pela aprovação do PL 4943/2009, apen-
sado. 

PROJETO DE LEI Nº 161/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “altera o art. 16 da Lei nº 8.934, de novembro 
de 1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras 
providências.”” 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.350/07 – da Sra. Manuela 
D’ávila – que “obriga a indústria alimentícia a informar 
o quantitativo dos ingredientes utilizados na elaboração 
dos alimentos embalados na ausência do consumidor”. 
(Apensados: PL 6389/2009 e PL 6451/2009 (Apensa-
do: PL 1640/2011)) 
RELATOR: Deputado ROMERO RODRIGUES. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 6389/2009, do PL 6451/2009, e 
do PL 1640/2011, apensados. 
O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 10/11/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 359/11 – do Sr. Julio Lopes – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da Administração 
Pública integrante dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário e das fundações instituídas ou mantidas 
pelo Poder Público exigir que os produtos, processos, 
sistemas construtivos, componentes e serviços de 
Construção Civil ao serem adquiridos, estejam em 
estrita observância ao estabelecido no âmbito do Sis-
tema Nacional de Metrologia, Normalização e Quali-
dade Industrial- Sinmetro”. 
RELATOR: Deputado LUIS TIBÉ. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 373/11 – da Sra. Manuela D’ávila 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as embala-
gens de medicamentos conterem tampa de segurança”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado João Maia, em 08/06/2011. 
O Deputado João Maia apresentou voto em separado 
em 15/06/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 806/11 – do Sr. Márcio Macêdo 
– que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional 
de Substituição e Suprimento de Fontes de Energia 
para Estabelecimentos Alimentares e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 835/11 – do Sr. Claudio Cajado 
– que “dispõe sobre normas para o registro de domí-
nios de internet nas categorias sob o .br” 
RELATOR: Deputado LUIS TIBÉ. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 951/11 – do Sr. Júlio Delgado 
– que “institui o Programa de Inclusão Social do Tra-
balhador Informal (Simples Trabalhista) para as micro-
empresas e empresas de pequeno porte de que trata o 
art. 3º da Lei Complementar nº 123 (Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), 
de 14 de dezembro de 2006, na forma que especifica”. 
RELATOR: Deputado JORGE CORTE REAL. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.075/11 – dos Srs. Penna e Sar-
ney Filho – que “dispõe sobre a eliminação controlada 
das Bifenilas Policloradas – PCBs e dos seus resíduos, 
a descontaminação e a eliminação de transformado-
res, capacitores e demais equipamentos elétricos que 
contenham PCBs, e dá outras providências correlatas”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.877/11 – da Sra. Janete Ro-
cha Pietá – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) na Região do 
Alto Tietê”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ROBERTO. 
PARECER: Parecer do Relator pela aprovação, com 
substitutivo. 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 11h 

A – Audiência Pública: 
“Novo Registro Eletrônico de Ponto – REP”
Requerimento nº 37/11
Iniciativa: Deputado Renato Molling
Convidados:
Gleisi Helena Hoffmann, Ministra-Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República;***
Edgar Moreira Brandão, Auditor Fiscal do Trabalho, 
representando o Ministério do Trabalho e Emprego;
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Antônio Oliveira Santos, Presidente da Confederação 
Nacional do Comércio – CNC;***
Pablo Carneiro Rolim, Analista de Políticas e Indústria 
da Unidade de Relações do Trabalho da CNI;
Dr. Magnus Ribas Apostólico, Diretor de Relações Tra-
balhistas da FEBRABAN;
Luciano Martins, representando a Força Sindical – FS;
Artur Henrirque da Silva Santos, Presidente da Central 
Única dos Trabalhadores – CUT;***
Daniel Yorran, Consultor da SAV-Sistema de Armaze-
namento e Validação do Ponto Eletrônico;
***presença não confirmada
**declinou do convite
*não compareceu

REUNIÃO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 15h 

A – Outro Evento: 
“Taxa de Juros”
Requerimento nº 26/11
Iniciativa: Deputado Renato Molling
“Supervalorização do Real e Desindustrialização Bra-
sileira”
Requerimento nº 30/11
Iniciativa: Deputado Osmar Terra
Convidado:
Alexandre Tombini, Presidente do Banco Central do 
Brasil;

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 371/11 – da Sra. Manuela D’ávila 
– que “prevê punição e mecanismos de fiscalização 
contra a desigualdade salarial entre homens e mulhe-
res”. (Apensado: PL 1123/2011) 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 

PROJETO DE LEI Nº 652/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“dispõe sobre o direito do consumidor a substituição 
imediata de aparelho de telefonia móvel defeituoso”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.534/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “regula a constituição e o fun-
cionamento das entidades certificadoras de manejo 
florestal”. (Apensado: PL 7820/2010) 
RELATOR: Deputado RONALDO ZULKE. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 16 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 54/11 Do Sr. João Paulo Lima 
– que “requer a reinclusão de representante do muni-
cípio de Fortaleza – CE, entre os participantes do Se-
minário para debater a Mobilidade Urbana, no âmbito 
da Comissão de Desenvolvimento Urbano”. 
B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 231/03 – do Sr. Bernardo Ariston 
– que “dispõe sobre a criação de áreas e instalação 
de assentos para pessoas portadoras de deficiência 
(PPDs) e pessoas obesas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 231-D/03. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 549/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre a criação do Selo Verde de controle 
e redução do esgotamento sanitário”. 
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 781/11 – do Sr. Geraldo Resende 
– que “dispõe sobre a cobrança de taxa pelo corte de 
árvore com o fim de financiar a arborização urbana”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.327/11 – do Sr. Wellington Fagundes 
– que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, deno-
minada Estatuto da Cidade, para incluir critérios de classifi-
cação do espaço urbano e rural, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado HUGO MOTTA. 
PARECER: pela rejeição. 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 866/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre a construção e reforma 
de postos revendedores de combustíveis, estabelece a 
obrigatoriedade na execução de medidas preventivas 
de proteção ao meio ambiente e de segurança con-
tra explosões e incêndios, e da outras providências”. 
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL. 

PROJETO DE LEI Nº 2.404/11 – da Sra. Teresa Surita 
– que “prevê medidas de proteção ambiental no âmbito 
do Programa Minha Casa, Minha Vida”. 
RELATOR: Deputado LEOPOLDO MEYER. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINO-
RIAS 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 
Tema: Debater as decisões e disputas judiciais que 
afetam a liberdade de expressão, especialmente dos 
comunicadores que atuam nas novas mídias.
Expositores:
Sr. Túlio Vianna – Professor Doutor da Universidade 
Federal de Minas Gerais;
Sra. Renata Vicentini Mielli – Jornalista, Secretária-Geral 
do Centro de Estudos da Mídia alternativa Barão de Itararé;
Deputado Emiliano José – Membro da Frente Parla-
mentar em Defesa da Liberdade de Expressão e De-
mocratização da Comunicação.
Req. nº 141, de 2011 , de iniciativa da Deputada Ma-
nuela D’Ávila 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 10h 

PAUTA:
Apreciação e votação das emendas ao Projeto de Lei 
do Plano Plurianual para o periodo de 2012-2015 (Pro-
jeto de Lei nº 29/2011-CN ) 

REUNIÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 11h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 114/11 Da Sra. Alice Portugal – (PL 
1436/2011) – que “requer o a realização de audiência pú-
blica destinada a discutir o Projeto de Lei nº 1.436/2011, 
que regulamenta o exercício da profissão de Quiropraxista”. 
B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.437/08 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 73/2008) – que “dispõe sobre a 
criação do Dia Nacional de Combate às Drogas e aos 
Entorpecentes, bem como da Semana Nacional de 
Combate às Drogas e aos Entorpecentes”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.162/09 – do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS 27/2008) – que “altera a Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação), para dispor sobre inclusão 
facultativa do ensino do Esperanto no ensino médio”. 
RELATOR: Deputado JOÃO BITTAR. 
PARECER: pela aprovação, com Emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.584/09 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PEC 446/2008) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar campus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto Federal) do 
Paraná no Município de União da Vitória”. 
RELATOR: Deputado PINTO ITAMARATY. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.763/10 – do Senado Federal 
– Rosalba Ciarlini – (PLS 270/2009) – que “autoriza o 
Poder Executivo a implantar campus do Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte no Município de Nova Cruz”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.292/10 – do Senado Federal 
– Rosalba Ciarlini – (PLS 297/2009) – que “autoriza 
o Poder Executivo a implantar campus do Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte no Município de Ma-
caíba – RN”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.543/10 – do Senado Federal 
– Roberto Cavalcanti – (PLS 44/2010) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal 
da Paraíba no Município de Sapé – PB”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.515/11 – do Senado Federal – 
Marcelo Crivella – (PLS 377/2005) – que “altera a Lei nº 
6.454, de 24 de outubro de 1977, para vedar que pessoa 
condenada pela exploração de mão de obra escrava 
seja homenageada na denominação de bens públicos”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.189/07 – do Sr. Felipe Maia – 
que “modifica o § 1º, do art. 9º, da Lei nº 8.906, de 04 
de julho de 1994 – Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil”. (Apensados: PL 3026/2008 e PL 3628/2008) 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela 
rejeição do PL 3026/2008, e do PL 3628/2008, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.341/07 – do Sr. Filipe Pereira – 
que “autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Belford Roxo, no Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ DE FILIPPI. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.406/08 – do Sr. Ribamar Alves 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universida-
de Federal do Vale do Pindaré – UFEVAPI, com sede 
no Município de Santa Inês, Estado do Maranhão”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela rejeição, envio de Indicação ao Po-
der Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.527/08 – do Sr. Otavio Leite – 
que “institui o dia 14 de dezembro, como Dia Nacional 
do Movimento de Vida Independente”. 
RELATORA: Deputada MARA GABRILLI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.216/09 – do Sr. Maurício Rands 
– que “acrescenta parágrafos à Lei nº 11.736, de 10 de 
julho de 2008, com o objetivo de instituir uma “Semana 
Nacional de Educação, Conscientização e Orientação 
sobre a Doença de Alzheimer”, e dá outras providências. 
Acrescenta parágrafos à Lei 11.736, de 10 de julho de 
2008, com o objetivo de instituir uma “Semana Nacio-
nal de Educação, Conscientização e Orientação sobre 
a Doença de Alzheimer”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.521/09 – do Sr. João Dado – que 
“institui nas escolas públicas programa de educação para 
prevenção dos cânceres de mama e de colo do útero”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.712/09 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 448/2007) – que “dispõe sobre 
auxílio financeiro da União aos Institutos Históricos e 
Geográficos”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Artur Bruno, em 14/09/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 6.723/10 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “dispõe sobre a criação do Jovem Cidadão para 
promover o Turismo Cívico em Brasília, Capital Federal, 
de estudantes de ensino fundamental de todo o País”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.834/10 – do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “acrescenta novo parágrafo ao art. 44 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação nacional, 
com o objetivo de permitir aos jovens aprovados em 
processos seletivos a cursos de graduação, ao término 
do segundo ano do ensino médio, cursarem o primei-
ro ano do curso superior”. (Apensado: PL 2157/2011) 
RELATOR: Deputado ARTUR BRUNO. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 2157/2011, 
apensado. 
Vista ao Deputado Paulo Rubem Santiago, em 
01/06/2011. 
O Deputado Paulo Rubem Santiago apresentou voto 
em separado em 18/08/2011. 
Retirado de pauta a requerimento do Dep. Gastão Viei-
ra, em 03/08/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 7.404/10 – do Sr. Maurício Ran-
ds – que “institui a Semana Nacional da Responsabi-
lidade Social”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 7.484/10 – da Sra. Sueli Vidigal – 
que “institui a Semana Nacional de Combate às Drogas”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Substi-
tutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.639/10 – da Sra. Maria do Ro-
sário e outros – que “dispõe sobre a definição, qua-
lificação, prerrogativas e finalidades das Instituições 
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Comunitárias de Educação Superior – ICES, disciplina 
o Termo de Parceria e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da 
Emenda de Relator 1 da CTASP. 

PROJETO DE LEI Nº 7.706/10 – do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “cria o Dia Nacional da Marca”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.722/10 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “altera a Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, para 
determinar que, durante as edições da Copa do Mundo 
de Futebol organizada pela Fédération Internationale 
Football Association – FIFA, serão feriados nacionais 
os dias em que houver jogo da Seleção Brasileira Mas-
culina de Futebol” 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela aprovação, na forma do substitutivo 
anexo. 

PROJETO DE LEI Nº 7.834/10 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991, para acrescentar §§ 9° e 10 ao art. 4°”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.984/10 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “disciplina ações judiciais em questões 
universitárias”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 220/11 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “determina a inclusão da disciplina Organização 
dos Poderes em todas as Instituições de Ensino de 
segundo grau e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 256/11 – do Sr. Arnaldo Jordy – 
que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
incluindo os Direitos Humanos como diretriz a ser ob-
servada pela educação básica e meio de alcance dos 
objetivos do ensino fundamental”. 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 375/11 – da Sra. Manuela D’ávila 
– que “dispõe sobre a proibição da exigência do número 
mínimo de créditos “Grade Fechada” para a efetivação 
ou continuidade da matrícula nos estabelecimentos de 
ensino superior”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Jorginho Mello e Wal-
denor Pereira, em 06/07/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 545/11 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “concede ao Município de Jaboatão dos 
Guararapes, Estado de Pernambuco, a denominação 
de “A Capital Heróica do Brasil””. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 576/11 – do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre o enquadramento das 
instituições educacionais oficiais criadas por lei esta-
dual ou municipal, existentes na data da promulgação 
da Constituição Federal no que dispõem os arts. 157, 
I, e 158, I, da Constituição”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDON-
ÇA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Artur Bruno, em 14/09/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 608/11 – do Sr. Roberto de Luce-
na – que “institui o direito a passe livre, em transporte 
público, a acompanhantes de crianças matriculadas 
em educação infantil”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA DORINHA SE-
ABRA REZENDE. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 853/11 – do Sr. Jonas Donizet-
te – que “altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL CHALITA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 926/11 – do Sr. Giovani Cherini 
– que “declara o Movimento Tradicionalista Gaúcho – 
MTG como Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 965/11 – do Sr. Romero Rodrigues 
– que “dispõe sobre a disponibilização em formato digi-
tal aos beneficiários dos livros distribuídos no âmbito do 
Programa do Livro Didático do Ministério da Educação”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.224/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “institui o Programa Pequenos Escritores e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARTUR BRUNO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.267/11 – do Sr. Gabriel Gui-
marães – que “denomina “Barragem Vice-Presidente 
José Alencar” a Barragem de Congonhas, situada entre 
os Municípios de Grão Mogol e Itacambira, no Estado 
de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado BIFFI. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.375/11 – da Sra. Professora 
Dorinha Seabra Rezende – que “altera a redação do 
art. 11 da Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, 
no que se refere ao valor da bolsa-permanência do 
Programa Universidade para Todos – PROUNI”. 
RELATOR: Deputado RENAN FILHO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.603/11 – do Sr. José de Filippi 
– que “altera o § 3º do art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 
de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUN-
DEB, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.654/11 – do Sr. Newton Lima 
– que “confere o título de “Capital Nacional da Cerâ-
mica Artística e da Decoração” ao Município de Porto 
Ferreira, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

REUNIÃO 

LOCAL: Sala da Presidência da CFT, Anexo II, Ala C, 
Sala 136. 
HORÁRIO: 09h 

A – Outro Evento: 
REUNIÃO MENSAL COM O SECRETÁRIO DO TE-
SOURO NACIONAL, SR. ARNO AUGUSTIN, E TÉC-
NICOS, DESTINADA A DISCUTIR E ANALISAR A 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO, BEM COMO 
O DESEMPENHO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTI-
TUCIONAIS DOS FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DOS 
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS (FPE, 
FPM, FNE, FNO E FCO). 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 10h 

A- Reunião Deliberativa: 
SUGESTÕES DE EMENDAS AO PROJETO DE LEI 
DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 
2012-2015 PPA 
Discussão e votação das emendas a serem apre-
sentadas pela Comissão ao PPA (Projeto de Lei nº 
29/2011-CN)

SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA Nº 1/11 – do Sr. 
João Dado – que “solicita apresentação de emenda 
da Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de 

Lei do Plano Plurianual para o período de 2012-2015 
– Projeto de Lei nº 29/2011-CN”.
EMENTA: APRIMORAMENTO DO CONCEITO DE 
VALOR DE REFERÊNCIA. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA Nº 2/11 – do Sr. 
João Dado – que “solicita apresentação de emenda 
da Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de 
Lei do Plano Plurianual para o período de 2012-2015 
– Projeto de Lei nº 29/2011-CN”. 
EMENTA: AVALIAÇÃO DO PPA 2012/15 INFORMADO 
AO CONGRESSO NACIONAL. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA Nº 3/11 – do Sr. 
João Dado – que “solicita apresentação de emenda 
da Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de 
Lei do Plano Plurianual para o período de 2012-2015 
– Projeto de Lei nº 29/2011-CN”. 
EMENTA: CONCEITO DE EMPREENDIMENTO DE 
GRANDE PORTE. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA Nº 4/11 – do Sr. 
João Dado – que “solicita apresentação de emenda 
da Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de 
Lei do Plano Plurianual para o período de 2012-2015 
– Projeto de Lei nº 29/2011-CN”. 
EMENTA: DIRETRIZ – ART. 4º – EFICIÊNCIA NOS 
GASTOS PÚBLICOS. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA Nº 5/11 – do Sr. 
João Dado – que “solicita apresentação de emenda 
da Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de 
Lei do Plano Plurianual para o período de 2012-2015 
– Projeto de Lei nº 29/2011-CN”. 
EMENTA: DISPENSA DO PPA EMPREENDIMENTOS 
COM EXECUÇÃO EM UM SÓ EXERCÍCIO. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA Nº 6/11 – do Sr. 
João Dado – que “solicita apresentação de emenda 
da Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de 
Lei do Plano Plurianual para o período de 2012-2015 
– Projeto de Lei nº 29/2011-CN”. 
EMENTA: PAC COMO PRIORIDADE, DESDE QUE 
SUAS AÇÕES SEJAM APROVADAS PELO CON-
GRESSO NACIONAL. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA Nº 7/11 – do Sr. 
João Dado – que “solicita apresentação de emenda 
da Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de 
Lei do Plano Plurianual para o período de 2012-2015 
– Projeto de Lei nº 29/2011-CN”. 
EMENTA: SUPRESSÃO DO § 3º DO ART. 10 QUE PER-
MITE CRITÉRIOS ADICIONAIS PARA INICIATIVAS. 
SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA Nº 8/11 – do Sr. 
João Dado – que “solicita apresentação de emenda 
da Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de 
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Lei do Plano Plurianual para o período de 2012-2015 
– Projeto de Lei nº 29/2011-CN”. 
EMENTA: UNICIDADE E EXCLUSIVIDADE DE INICIA-
TIVA PARA EMPREEDIMENTO DE GRANDE PORTE. 

SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA Nº 9/11 – do Sr. 
João Dado – que “solicita apresentação de emenda 
da Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de 
Lei do Plano Plurianual para o período de 2012-2015 
– Projeto de Lei nº 29/2011-CN”. 
EMENTA: TIPOLOGIA DOS PROGRAMAS NO PPA – 
ART. 5º, I – PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 10h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 77/11 Do Sr. Pauderney Aveli-
no – que “solicita informações ao Senhor Ministro de 
Estado da Justiça acerca de inquérito conduzido pela 
Polícia Federal sobre o Banco PanAmericano”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 221/11 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 705/2010) – que “aprova o Texto de 
Emendas à Convenção do Banco Internacional de Re-
construção e Desenvolvimento (BIRD)”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprova-
ção, com emenda. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.681/06 – do Senado Federal – 
Alvaro Dias – (PLS 181/2005) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Fundo de Recuperação Econômica 
de Foz do Iguaçu (Funref) e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26/10/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 14/09/2011 e 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 865/11 – do Poder Executivo – 
(MSC 85/2011) – que “altera a Lei nº 10.683, de 28 
de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, cria a Se-
cretaria da Micro e Pequena Empresa, cria cargo de 
Ministro de Estado e cargos em comissão, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
do Dep. Pepe Vargas, pela adequação financeira e 
orçamentária do Projeto de Lei nº 865/11, do Substi-
tutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, e pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminui-
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária das Emendas nºs 1/11, 2/11 e 3/11 da 
CTASP, e da Emenda de Plenário nº 1/11. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Rodrigo Maia, em 26/10/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 318/95 – WELLINGTON FAGUN-
DES – que “dispõe sobre o resgate, em moeda corrente, 
do empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-lei 
nº 2.288, de 23 de julho de 1986, nas condições que 
estabelece”. (Apensados: PL 563/1995, PL 2108/1996, 
PL 7169/2002 e PL 1964/2003) 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto de Lei nº 318/95 
e dos PL’s nºs 563/95, 2.108/96, 7.169/02 e 1.964/03, 
apensados. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 500/09 – do 
Sr. Enio Bacci – que “acrescenta novo parágrafo 4º ao 
art. 4º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microem-
presa e da Empresa de Pequeno Porte”. (Apensado: 
PLP 58/2011) 
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar 
nº 500/09, do PLP nº 58/11, apensado, e da emenda 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26/10/2011 
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Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 14/09/2011 e 28/09/2011 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 38/11 – do Sr. 
Onofre Santo Agostini – que “dispõe sobre condições 
para a liquidação de créditos de precatórios a serem 
pagos pelas Fazendas Públicas dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios”. 
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Rui Costa, em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26/10/2011 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 104/03 – do 
Sr. Eduardo Barbosa – que “acrescenta dispositivos 
à Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, 
para isentar as entidades e organizações de assistên-
cia social que especifica do recolhimento das contri-
buições sociais destinadas ao custeio dos créditos dos 
complementos de atualização monetária do FGTS”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/07 – do 
Sr. Zequinha Marinho – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar a Região Administrativa Integrada de De-
senvolvimento do Pólo Conceição do Araguaia (PA) e 
Couto Magalhães (TO) e instituir o Programa Especial 
de Desenvolvimento do Pólo Conceição do Araguaia / 
PA e Couto Magalhães / TO”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 950/07 – do Sr. Luiz Couto – 
que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e da Emenda nº 1/11 
apresentada na Comissão de Finanças e Tributação; 
e, no mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda 
nº 1/11 apresentada na CFT, com Substitutivo. 

Retirado de pauta em virtude da ausência do Relator, 
em 03/08/2011
Retirado de pauta pelo Relator, em 29/06/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
06/07/2011, 13/07/2011, 10/08/2011, 24/08/2011 e 
31/08/2011 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/08/2011, 14/09/2011 
e 28/09/2011 
Vista ao Deputado Pauderney Avelino, em 26/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 3.171/00 – do Senado Federal – 
Arlindo Porto – (PLS 557/2000) – que “altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da 
Saúde), dispondo sobre o ressarcimento, pelo Siste-
ma Único de Saúde, dos gastos com medicamentos 
de uso contínuo não disponíveis na rede local do Sis-
tema”. (Apensados: PL 3211/2000, PL 3899/2000, PL 
2099/1999 (Apensado: PL 7446/2002), PL 3167/2008 
(Apensado: PL 3749/2008) e PL 6756/2010) 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.171/00 
e dos PL’s nºs 2.099/99, 3.211/00, 3.899/00, 7.446/02, 
3.167/08, 3.749/08 e 6.756/10, apensados, e do Subs-
titutivo da Comissão de Seguridade Social e Família. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Audifax, em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
29/06/2011, 10/08/2011, 24/08/2011, 31/08/2011 e 
26/10/2011 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/08/2011, 14/09/2011 
e 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 411/07 – do Senado Federal – 
Antônio Carlos Magalhães – (PLS 415/2005) – que 
“estabelece normas gerais para a simplificação do 
procedimento de registro de empresários e pessoas 
jurídicas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios”. 
RELATOR: Deputado ASSIS CARVALHO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e das emendas 
apresentadas na Comissão de Finanças e Tributação; 
e, no mérito, pela rejeição do Projeto e das emendas 
apresentadas na CFT. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requeri-
mento do Deputado Pauderney Avelino, em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
10/08/2011, 24/08/2011, 31/08/2011 e 26/10/2011 
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Não deliberado, em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/08/2011, 14/09/2011 
e 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 3.228/08 – do Senado Federal – 
Antonio Carlos Valadares – (PLS 350/2005) – que “altera 
a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, (Estatuto da 
Cidade), para determinar a priorização dos meios de 
transporte de propulsão humana sobre os motorizados 
e do transporte coletivo sobre o individual”. (Apensados: 
PL 1160/2007 (Apensados: PL 1422/2007 (Apensado: 
PL 3437/2008) e PL 2717/2007) e PL 3211/2008) 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária do PL nº 3.228/08 e dos PL’s 
nºs 1.160/07, 1.422/07, 2.717/07, 3.211/08 e 3.437/08, 
apensados, da Emenda 1/07 apresentada ao Projeto 
de Lei nº 1.160/07 na Comissão de Desenvolvimento 
Urbano, e do Substitutivo da CDU; e, no mérito, pela 
aprovação do PL nº 3.228/08 e dos PL’s nºs 1.160/07, 
1.422/07, 2.717/07, 3.211/08 e 3.437/08, apensados, 
da Emenda 1/07 apresentada ao Projeto de Lei nº 
1.160/07 na CDU, com Substitutivo. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Rui Costa, em 26/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
24/08/2011 e 31/08/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 14/09/2011 e 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 7.980/10 – do Poder Executivo 
– (AV 827/2010) – que “dispõe sobre o Programa de 
Financiamento da Ampliação e Modernização da Frota 
Pesqueira Nacional – Profrota Pesqueira e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 
PARECER: a proferir. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 880/03 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre as compras de remédios e equi-
pamentos de saúde pela União”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária do Projeto e pela ade-
quação financeira e orçamentária da Emenda nº 1/07 
apresentada na Comissão de Finanças e Tributação; 
e, no mérito, pela rejeição do Projeto e da Emenda nº 
1/07 apresentada na CFT. 

Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do relator, Deputado José Guimarães, em 
19/10/2011
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator, 
em 29/06/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
11/05/2011, 01/06/2011, 06/07/2011, 13/07/2011, 
03/08/2011, 10/08/2011, 24/08/2011, 31/08/2011 e 
26/10/2011 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/08/2011, 14/09/2011 
e 28/09/2011
Não deliberado em virtude do início da ordem do dia 
do Plenário, em 25/05/2011
Não deliberado em virtude do início da ordem do dia 
no Plenário, em 08/06/2011 
Vista conjunta aos Deputados Carmen Zanotto, Jean 
Wyllys e Pauderney Avelino, em 15/06/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 5.938/01 – do Sr. João Herrmann 
Neto – que “reduz penalidade pela falta de apresen-
tação de declaração do imposto de renda, concede 
dispensa do pagamento de multas pela não-entrega 
da declaração de rendimentos de empresas inativas e 
dá outras providências”. (Apensados: PL 174/2003, PL 
668/2003 (Apensados: PL 7389/2006 e PL 4453/2008 
(Apensado: PL 7503/2010)), PL 51/2003 (Apensado: PL 
1143/2003), PL 764/2003, PL 989/2003, PL 1085/2003, 
PL 2616/2003, PL 6185/2005, PL 2837/2008, PL 
1374/2007 e PL 5398/2009) 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária 
do PL nº 5.938/01 e dos PL’s nºs 51/03, 174/03, 668/03, 
764/03, 989/03, 1.085/03, 1.143/03, 2.616/03, 6.185/05, 
7.389/06, 1.374/07, 2.837/08, 4.453/08, 5.398/09 e 
7.503/10, apensados. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
em 19/10/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requeri-
mento dos Deputados Antonio Carlos Mendes Thame 
e Alfredo Kaefer, em 29/06/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
01/06/2011, 06/07/2011, 13/07/2011, 03/08/2011, 
10/08/2011, 24/08/2011, 31/08/2011 e 26/10/2011 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/08/2011, 14/09/2011 
e 28/09/2011
Não deliberado em virtude do início da ordem do dia 
no Plenário, em 08/06/2011 
Vista ao Deputado Pauderney Avelino, em 15/06/2011. 
O Deputado Antonio Carlos Mendes Thame apresen-
tou voto em separado em 16/08/2011. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.048/07 – da Sra. Andreia Zito 
– que “dispõe sobre o custeio dos exames médicos 
admissionais, para posse em cargo público de provi-
mento efetivo, de candidato aprovado em concurso”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentá-
ria do Projeto e da emenda da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público. 
Retirado de pauta a pedido do relator, em 10/08/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Alfredo Kaefer, em 29/06/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
06/07/2011, 13/07/2011, 03/08/2011, 24/08/2011, 
31/08/2011 e 26/10/2011 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/08/2011, 14/09/2011 
e 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 1.322/07 – do Sr. Marcos Mon-
tes – que “torna isentas do Adicional ao Frete para a 
Renovação da Marinha Mercante – AFRMM – que 
incide sobre o transporte de cargas de fertilizantes e 
demais insumos agropecuários”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e das emendas da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Celso Maldaner, em 29/06/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimentos dos Deputados Pauderney Avelino e Antonio 
Carlos Mendes Thame, em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
06/07/2011, 13/07/2011, 03/08/2011, 24/08/2011, 
31/08/2011 e 26/10/2011 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/08/2011, 14/09/2011 
e 28/09/2011 
Vista conjunta aos Deputados José Humberto e Ro-
drigo Maia, em 10/08/2011. 
Os Deputados José Humberto e José Humberto apre-
sentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.395/05 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 8.989, de 1995, 
modificada pelas Leis nº 9.317, de 1996, nº 10.182, de 
2001, nº 10.690, de 2003, com a redação dada pela 
Lei nº 10.754, de 2003, que dispõe sobre a isenção 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na 
aquisição de automóveis para utilização no transpor-

te autônomo de passageiros, bem como por pessoas 
portadoras de deficiência física, nas condições que 
especifica”. 
RELATOR: Deputado RUI COSTA. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
17/08/2011, 24/08/2011, 31/08/2011 e 26/10/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 14/09/2011 e 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 1.716/07 – do Sr. Júlio Delgado 
– que “altera a Lei nº 9.249, de 1995, no que respeita 
ao coeficiente de cálculo do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pelo regime 
do Lucro Presumido, para os laboratórios de Análises 
Clínicas”. (Apensado: PL 1777/2007) 
RELATOR: Deputado RUI COSTA. 
PARECER: pela prejudicialidade do PL nº 1.716/07 e 
do PL nº 1.777/07, apensado. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
24/08/2011, 31/08/2011 e 26/10/2011 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/08/2011, 14/09/2011 
e 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 7.191/10 – do Sr. Dr. Ubiali – 
que “regula o exercício da atividade de condução de 
veículos de emergência”. (Apensados: PL 7895/2010 
e PL 611/2011) 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá-
ria do Projeto de Lei nº 7.191/10, do PL nº 611/11, 
apensado, e do Substitutivo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, com emenda, e 
pela inadequação financeira e orçamentária do PL nº 
7.895/10, apensado. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
24/08/2011, 31/08/2011 e 26/10/2011 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/08/2011, 14/09/2011 
e 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 1.204/03 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “aplica à empresa Itaipu Binacional do 
Brasil a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado RUI COSTA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição. 
Retirado de pauta, em 06/07/2011
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Retirado de pauta a requerimento do Deputado Alfredo 
Kaefer, em 29/06/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, em 
19/10/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Pauderney Avelino e Rui Pal-
meira, contra os votos dos Deputados Audifax, Pedro 
Eugênio e Ricardo Berzoini, em 06/04/2011
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento dos Deputados Rui Palmeira e Vaz de Lima, 
em 27/04/2011
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator, 
em 13/04/2011 e 04/05/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
11/05/2011, 01/06/2011, 24/08/2011, 31/08/2011 e 
26/10/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 14/09/2011 e 28/09/2011
Não deliberado em virtude do início da ordem do dia 
do Plenário, em 25/05/2011
Não deliberado em virtude do início da ordem do dia 
no Plenário, em 08/06/2011 
Vista conjunta aos Deputados João Dado, Pepe Vargas, 
Rui Costa e Vaz de Lima, em 15/06/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 996/07 – do Sr. Fernando Coe-
lho Filho – que “institui a conta bancária familiar rural, 
isenta de tarifas, destinada ao registro e ao controle 
do fluxo de recursos por parte dos beneficiários que 
especifica, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural e, no mérito, pela rejeição do 
Projeto e da emenda da CAPADR.
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Rui Costa, em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
24/08/2011, 31/08/2011 e 26/10/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 14/09/2011 e 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 4.340/08 – do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comer-
cialização de armas de fogo e munição, sobre o Sis-
tema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requeri-
mento do Deputado Pauderney Avelino, em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
24/08/2011, 31/08/2011 e 26/10/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 14/09/2011 e 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 6.266/09 – do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre compensações orçamentárias e 
financeiras para a área de educação nos casos de re-
núncia fiscal associada a impostos e transferências na 
União, nos Estados e Distrito Federal e nos Municípios”. 
RELATOR: Deputado JEAN WYLLYS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Rui Costa, em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
24/08/2011, 31/08/2011 e 26/10/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 14/09/2011 e 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 4.587/04 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 
equipamento emissor de cupom fiscal em estabeleci-
mentos que efetuem venda a varejo de combustíveis”. 
(Apensado: PL 5786/2005) 
RELATOR: Deputado GENECIAS NORONHA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do PL nº 4.587/04 e do PL 
nº 5.786/05, apensado; e, no mérito, pela aprovação 
do PL nº 4.587/04, e pela rejeição do PL nº 5.786/05, 
apensado. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
31/08/2011 e 26/10/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 14/09/2011 e 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 1.412/03 – do Sr. Carlos Nader 
– que “dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal 
para as pessoas jurídicas que firmarem contratos de 
trabalho com pessoas portadoras de deficiência e com 
pessoas idosas com mais de 60 (sessenta) anos”. 
(Apensados: PL 1743/2003 e PL 4949/2005) 
RELATOR: Deputado RUI COSTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto de Lei nº 1.412/03 
e dos PL’s nºs 1.743/03 e 4.949/05, apensados. 
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Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Audifax, em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26/10/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 14/09/2011 e 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 568/07 – da Sra. Sandra Ro-
sado – que “reduz a alíquota da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre produtos 
destinados à alimentação humana”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Audifax, em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26/10/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/09/2011 

PROJETO DE LEI Nº 4.163/08 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “altera o art. 46 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para dispor sobre o benefício de apo-
sentadoria por invalidez do Regime Geral de Previdên-
cia Social, no caso de posse em cargo eletivo federal, 
estadual, municipal ou distrital”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
10/08/2011, 17/08/2011, 24/08/2011 e 26/10/2011 
Não deliberado em virtude do encerramento da reunião 
por falta de quórum, em 28/09/2011 
O Deputado Antonio Carlos Mendes Thame apresen-
tou voto em separado em 05/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 324/07 – do Sr. Augusto Carva-
lho – que “institui o Programa Nacional de Qualidade 
Ambiental e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e das emendas 
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; e, no mérito, pela aprovação do Projeto 
e das emendas da CMADS, com Substitutivo. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26/10/2011 

O Deputado Vignatti apresentou voto em separado 
em 27/04/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 1.896/07 – do Sr. Carlos Souza 
– que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, 
com a finalidade de destinar recursos à Conta de De-
senvolvimento Energético – CDE”. 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Minas e Energia. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Rui Costa, em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26/10/2011 

PROJETO DE LEI Nº 5.978/09 – do Sr. Walter Ihoshi 
– que “institui incentivo fiscal do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados – IPI para a renovação da frota 
de automóveis com mais de dez anos de fabricação”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimentos dos Deputados Pepe Vargas e Rodrigo Maia, 
em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26/10/2011 
O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 14/05/2010. 

PROJETO DE LEI Nº 56/11 – do Sr. Luiz Carlos Hauly 
– que “dispõe sobre os saldos residuais dos contratos 
de operações de crédito celebrados pelos Estados, 
Distrito Federal, Municípios e suas respectivas entida-
des vinculadas, com o extinto BNH – Banco Nacional 
de Habitação e com a Caixa Econômica Federal e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA. 
PARECER: pela incompatibilidade financeira e orça-
mentária. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requeri-
mentos dos Deputados Antonio Carlos Mendes Thame 
e Audifax, em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26/10/2011 

PROJETO DE LEI Nº 1.037/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“institui forma especial de ressarcimento ou compen-
sação financeira para os municípios que realizarem 
despesas durante as eleições e para a manutenção de 
órgãos integrantes da estrutura do Poder Judiciário”. 
RELATOR: Deputado AUDIFAX. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
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não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de reque-
rimento do Deputado Rui Costa, em 19/10/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26/10/2011 

PROJETO DE LEI Nº 757/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “dispõe sobre o Fundo de Incentivo ao 
Esporte Olímpico”. (Apensado: PL 3616/2008) 
RELATOR: Deputado RUI COSTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto de Lei nº 757/08, do 
PL nº 3616/08, apensado, e da emenda da Comissão 
de Turismo e Desporto. 
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
26/10/2011 

PROJETO DE LEI Nº 2.636/03 – do Sr. Clóvis Fecury 
– que “considera despesas operacionais dedutíveis, 
na apuração do lucro real e da base de cálculo da 
contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas 
jurídicas, as contribuições não compulsórias destina-
das a custear até cem por cento dos estudos dos seus 
empregados e dependentes diretos”. (Apensados: PL 
4785/2005 e PL 6227/2005) 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do PL nº 2.636/03 e dos PL’s 
nºs 4.785/05 e 6.227/05, apensados. 
Retirado de pauta em virtude da aprovação de requeri-
mento dos Deputados Antonio Carlos Mendes Thame 
e Alfredo Kaefer, em 29/06/2011
Retirado de pauta por acordo dos Srs. Líderes, em 
01/06/2011, 06/07/2011, 13/07/2011, 03/08/2011, 
10/08/2011, 24/08/2011 e 31/08/2011 
Não deliberado, em virtude do encerramento da reu-
nião por falta de quórum, em 17/08/2011, 14/09/2011 
e 28/09/2011
Não deliberado em virtude do início da ordem do dia 
no Plenário, em 08/06/2011 
Vista ao Deputado Pauderney Avelino, em 15/06/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 7.437/06 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “cria o Programa Nacional para aquisi-
ção de unidades de atendimento móvel de urgência 
médico-hospitalar e dá outras providências”. (Apensa-
do: PL 6655/2009) 
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto de Lei nº 7.437/06 
e do PL nº 6.655/09, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.334/08 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera o Decreto-Lei nº 25, de 30 de no-
vembro de 1937, que “Organiza a proteção do patri-

mônio histórico e artístico nacional”, para estabelecer 
a obrigatoriedade de placas de identificação nos bens 
culturais tombados”. 
RELATOR: Deputado REINHOLD STEPHANES. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e da emenda da 
Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 7.634/10 – do Sr. Guilherme 
Campos – que “estabelece o direito ao reembolso dos 
gastos efetuados por pessoas jurídicas para cumpri-
mento de obrigações acessórias instituídas pela Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 7.858/10 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “institui isenção de tributos federais incidentes 
sobre produtos alimentícios inclusos na cesta básica”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.859/10 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “dispõe sobre a criação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Parauapebas, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.095/11 – do Sr. Cleber Verde 
– que “institui o de Fundo de Aval para Colônias, As-
sociações e Cooperativas de Pesca e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 1102/2011) 
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.282/11 – do Sr. Roberto Tei-
xeira – que “dispõe sobre a criação de Zona Franca de 
Paulista, na região metropolitana de Recife, no Estado 
de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.659/11 – do Senado Federal – 
Antônio Carlos Valadares – (PLS 76/2010) – que “au-
toriza a criação do Programa de Apoio aos Pequenos 
e Médios Produtores de Citros (Proap Citros)”. 
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RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.401/11 – do Sr. Laercio Oli-
veira – que “revoga artigos da Lei nº 12.431, de 27 de 
junho de 2011”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.402/11 – do Sr. Lelo Coimbra 
– que “altera a redação do § 1º do art. 3º da Lei nº 
7.713, de 22 de dezembro de 1988 para dispor sobre 
a não incidência do Imposto de Renda devido pelas 
Pessoas Físicas sobre os rendimentos recebidos em 
dinheiro a título de alimentos e pensões”. 
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 829/11 – da Sra. Mara Gabrilli – 
que “dispõe sobre a distribuição, no âmbito do Sistema 
único de Saúde, de almofadas e colchões utilizados 
na prevenção de úlceras por pressão”. 
RELATOR: Deputado EDMAR ARRUDA. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 
E CONTROLE 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Sugestões de Emendas: 
Sugestões de Emendas ao Projeto de Lei nº 29/11-CN 
(Projeto de lei do Plano Plurianual 2012-2015). 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 158/11 Do Sr. Aureo – que “so-
licita ao Prefeito Municipal, ao Secretário de Saúde e 
ao Secretário de Assistência Social e Direitos Huma-
nos do Município de Duque de Caxias – Estado do 
Rio de Janeiro, informações e cópias de documentos 
referentes às Transferências efetuadas pela União nos 
exercícios de 2009 a 2011, bem como, PPA, LDO e 
LOA do Município”. 

REQUERIMENTO Nº 159/11 Do Sr. Aureo – que “so-
licita ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde 
do Município de Duque de Caxias – Estado do Rio de 
Janeiro, informações e cópias de documentos relati-
vos à Licitação 334005, Registro de Preços de Dietas 
Enterais para uso nos Hospitais Municipais”. 

REQUERIMENTO Nº 170/11 Do Sr. Carlos Magno – 
(PFC 3/2011) – que “requer a realização de Audiência 
Pública, em atendimento à Proposta de Fiscalização e 
Controle – PFC nº 03/2011, com o objetivo de discutir 
os investimentos mantidos pelos Consórcios construto-

res das Usinas de Jirau e Santo Antônio, no Estado de 
Rondônia, com as compensações ambientais e sociais”. 

REQUERIMENTO Nº 173/11 Do Sr. Mendonça Filho – 
que “solicita a convocação do Excelentíssimo Ministro 
de Estado do Trabalho e Emprego, Sr. Carlos Lupi, a 
fim de se esclarecer denúncias de desvio de recursos 
em convênios do Ministério do Trabalho”. 

REQUERIMENTO Nº 215/11 Do Sr. Duarte Nogueira 
– que “requer a realização de Reunião de Audiência 
Pública, com os Srs. Fredo Ebling, Waldemir Emanuel 
Pereira Rangel e Wadson Nathaniel Ribeiro para es-
clarecimentos sobre denúncias de desvios de recursos 
públicos no Ministério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 216/11 Do Sr. Duarte Nogueira 
– que “requer a realização de Reunião de Audiência 
Pública, com a presença da Sra. Karina Valéria Rodri-
gues e dos Srs. Reinaldo Morandi, João Dias Ferreira 
e Célio Soares Pereira para esclarecimentos sobre 
denúncias de desvios de recursos públicos no Minis-
tério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 217/11 Do Sr. Edio Lopes – que 
“em aditamento ao Requerimento nº 187/2011, requer 
a inclusão de convidados”. 

REQUERIMENTO Nº 218/11 Do Sr. Anthony Garotinho 
– que “requer sejam solicitadas à Superintendência 
da Polícia Federal cópia integral dos IPL sob números 
de 936, 937, 939 e 945 de 2010, ou de outros seme-
lhantes que figurem como parte investigada o Sr. Luiz 
Fernando Corrêa, ex-diretor-geral da Polícia Federal”. 

REQUERIMENTO Nº 219/11 Do Sr. Duarte Nogueira 
– que “solicita seja convidado o Sr. David Castro, pas-
tor evangélico dirigente da Igreja Batista Gera Vida, 
para esclarecer denúncia de cobrança de propina em 
favor do PCdoB”. 

REQUERIMENTO Nº 220/11 Do Sr. Duarte Nogueira – 
que “requer sejam convidados para audiência pública 
os Senhores Fábio Hansen, ex-chefe de Gabinete da 
Secretaria Nacional de Esporte Educacional e Charles 
da Rocha, Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva 
do Ministério do Esporte para prestar esclarecimento 
acerca das denúncias de envolvimento em irregulari-
dades no âmbito do Ministério dos Esportes”. 

REQUERIMENTO Nº 222/11 Do Sr. Onyx Lorenzoni – 
que “convida o Exmo. Sr. Agnelo Queiroz, Governador 
do Distrito Federal e ex-Ministro do Esporte, a fim de 
prestar esclarecimentos acerca de supostos atos irre-
gulares praticados no âmbito do Ministério do Esporte 
durante a sua gestão”. 

REQUERIMENTO Nº 224/11 Do Sr. Carlos Magno – 
que “requer que a Comissão de Fiscalização Finan-
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ceira e Controle encaminhe pedido de informações ao 
Ministro de Estado dos Transportes, solicitando cópia 
de relatório sobre concessões de rodovias”. 

REQUERIMENTO Nº 225/11 Dos Srs. Nilson Leitão e 
Izalci – que “requer a realização de Audiência Pública 
na Comissão de Fiscalização e Controle para averi-
guar denúncias do Programa Segundo Tempo do Mi-
nistério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 226/11 Dos Srs. Nilson Leitão e 
Izalci – que “requer a realização de Audiência Pública 
na Comissão de Fiscalização e Controle para averi-
guar denúncias do Programa Segundo Tempo do Mi-
nistério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 227/11 Do Sr. Fernando Francis-
chini – que “requer que seja convidado a comparecer 
a esta comissão, em reunião de Audiência Pública, o 
Exmo. Senhor Agnelo Queiroz, Governador do Distrito 
Federal e ex-Ministro de Estado do Esporte, a fim de 
prestar esclarecimentos sobre as notícias veiculadas 
nos últimos dias na imprensa nacional”. 

REQUERIMENTO Nº 228/11 Do Sr. Fernando Francis-
chini – que “requer seja realizada reunião de Audiência 
Pública com os convidados que indica para discutir as 
acumuladas falhas do consórcio CESPE / CESGRAN-
RIO na aplicação das provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio – ENEM”. 

REQUERIMENTO Nº 229/11 Do Sr. Duarte Noguei-
ra – que “requeiro que seja convocada a Srª. Miriam 
Belchior, Ministra de Estado do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, para prestar esclarecimentos a esta 
Comissão sobre irregularidades no Programa Minha 
Casa, Minha Vida com referência à cobrança de taxas 
para inscrição por ONGs, conforme denúncia apresen-
tada pelo Programa Fantástico da Rede Globo, no dia 
30/10/2011”. 

REQUERIMENTO Nº 231/11 Do Sr. Duarte Nogueira 
– que “requer que seja convidado para Audiência Pú-
blica o Sr. Jorge Fontes Hereda, Presidente da Caixa 
Econômica Federal, para prestar esclarecimentos a 
esta Comissão sobre irregularidades no Programa 
Minha Casa, Minha Vida com referência à cobrança 
de taxas para inscrição por ONGs, conforme denúncia 
apresentada pelo Programa Fantástico da Rede Globo, 
no dia 30/10/2011”. 

REQUERIMENTO Nº 232/11 Do Sr. Alexandre Santos 
– que “requer seja solicitado ao Tribunal de Contas da 
União – TCU, uma auditoria nos Contratos de Prestação 
de Assistência à Saúde Suplementar dos Servidores 
Públicos do Poder Executivo Federal”. 

REQUERIMENTO Nº 233/11 Do Sr. Roberto Freire 
– que “requer a realização de audiência pública para 
debater as denúncias de irregularidades no Ministério 
do Trabalho e Emprego”. 

REQUERIMENTO Nº 234/11 Do Sr. Duarte Nogueira 
– que “requer que seja convocado o Senhor Fernando 
Haddad, Ministro da Educação, para expor acerca de 
notícias veiculadas na imprensa nacional com relação 
à contratação do Centro de Seleção e Promoção de 
Eventos (CESPE) vinculado à Universidade de Brasília 
(UnB) para realização do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) 2011 por valor de três vezes superior 
ao que foi gasto no último ENEM, sem observância da 
Lei de Licitações, cujo ato foi suspenso pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU); contratação de ONG de 
músicos sertanejos para proteção de dados do INEP 
e vazamento de questões em prova do ENEM” 

REQUERIMENTO Nº 235/11 Do Sr. Ronaldo Caiado 
– que “solicita a convocação do Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego, Sr. Carlos Roberto Lupi, a fim de 
prestar esclarecimentos acerca de supostos atos irre-
gulares praticados no âmbito do Ministério do Trabalho 
e Emprego, em especial os relacionados a convênios 
firmados por aquela Pasta ministerial”. 

REQUERIMENTO Nº 236/11 Do Sr. Ronaldo Caiado 
– que “convida os Srs. Marcelo Panella, ex-chefe de 
Gabinete do Ministério do Trabalho e Emprego, Ander-
son Alexandre dos Santos, ex-Coordenador-Geral de 
Qualificação do Ministro de Estado do Trabalho e Em-
prego, e Adair Antonio de Freitas Meira, dirigente da 
Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e 
Integração – RENAPSI (CNPJ nº 37.381.902/0001-25), 
a fim de prestarem esclarecimentos acerca de supos-
tos atos irregulares praticados no âmbito do Ministério 
do Trabalho e Emprego, em especial os relacionados 
a convênios firmados por aquela Pasta ministerial”. 

REQUERIMENTO Nº 237/11 Do Sr. Ronaldo Caia-
do – que “convida o Sr. Daniel Almeida Tavares para 
prestar esclarecimentos nesta Comissão a respeito 
de denúncias relacionadas à Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (ANVISA), autarquia vinculada ao 
Ministério da Saúde”. 

REQUERIMENTO Nº 238/11 Do Sr. Duarte Nogueira 
– que “requer que sejam convidados para audiência 
pública a Senhora Malvina Tania Tuttman, Presidente 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (INEP), o Senhor André Luis Sousa Silva e o 
Senhor Sergio Thompson Flores – Diretor Presidente 
da Empresa Módulo para prestarem esclarecimentos 
acerca dos problemas ocorridos na execução do Exa-
me Nacional de Ensino Médio (ENEM) 2011”. 
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REQUERIMENTO Nº 239/11 Do Sr. Fernando Fran-
cischini – que “requer que seja convocado o Exmo. 
Sr. CARLOS LUPI, Ministro de Estado do Trabalho e 
Emprego para expor acerca das denúncias de irregu-
laridades em convênios com Organizações Não Go-
vernamentais – ONG’’s por sua pasta”. 

REQUERIMENTO Nº 240/11 Do Sr. Nelson Bornier – 
que “requer inclusão dos resultados da visita técnica às 
obras da Variante Ferroviária de Camaçari, no Estado 
Bahia, aos trabalhos da Subcomissão Permanente do 
PAC/PMCMV”. 

REQUERIMENTO Nº 241/11 Do Sr. Fernando Francis-
chini – que “requer seja realizada reunião de Audiência 
Pública com o convidado que indica para discutir as 
acumuladas denúncias de pagamento de propina ao 
Exmo Senhor Governador do Distrito Federal, Agnelo 
Queiroz, à época em que era Diretor da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária – ANVISA”. 

REQUERIMENTO Nº 242/11 Do Sr. Vanderlei Macris 
e outros – que “requeremos que seja convocado o 
Senhor Carlos Lupi, Ministro do Trabalho e Emprego, 
para prestar esclarecimentos acerca de denúncia de 
malversação de dinheiro público através de práticas 
de extorsão contra representantes de entidades não 
governamentais” 

REQUERIMENTO Nº 243/11 Do Sr. Vanderlei Macris 
e outros – que “requeremos que sejam convidados 
para audiência pública ANDERSON ALEXANDRE 
DOS SANTOS, Coordenador-Geral de Qualificação 
do Ministério do Trabalho e Emprego e MARCELO PA-
NELLA, ex-Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho 
e Emprego para prestarem esclarecimentos acerca de 
denúncia de malversação de dinheiro público através 
de práticas de extorsão contra representantes de en-
tidades não governamentais”. 

REQUERIMENTO Nº 244/11 Do Sr. Sérgio Brito – que 
“requer a realização de visitas técnicas nas obras do 
PAC que especifica”. 

REQUERIMENTO Nº 245/11 Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “solicita que seja convocada a Ministra da Cul-
tura, Sra Anna Maria Buarque de Hollanda, a fim de 
esclarecer a autorização da destinação de R$ 12,3 
milhões para a produção do Rock in Rio Brasil 2011, 
via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet)”. 

REUNIÃO 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHA-
MENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXE-
CUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DAS 
OBRAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 

CRESCIMENTO (PAC) E DO PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA. 

LOCAL: DNIT – Diretoria-Geral – SAN Qd. 3 Lt A – Ed. 
Núcleo dos Transportes – 4º Andar
HORÁRIO: 16h 

A – Audiência: 
Audiência com o Diretor-Geral do DNIT para tratar 
das obras da Ferrovia do Contorno de Camaçari, no 
Estado da Bahia. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 15h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 23/11 Do Sr. Jânio Natal – (PL 
1954/2011) – que “requer a realização de Audiência 
Pública para instituir o dia 22 de julho como Dia Na-
cional da Paz e da Conciliação”. 

B – Sugestões: 

 SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA – CLP Nº 1/11 – 
do Centro Feminista de Estudos e Assessoria – que 
“acrescenta parágrafo ao Art. 16 do PL 29/2011 que 
‘institui o Plano Plurianual da União para o período 
2012-2015’”. 
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI 
PARECER: a proferir. 

 SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA – CLP Nº 2/11 – 
do Centro Feminista de Estudos e Assessoria – que 
“altera a redação do Inciso I do Art. 4º do PL 29/2011 
que ‘institui o Plano Plurianual da União para o perí-
odo 2012-2015’”. 
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI 
PARECER: a proferir. 

 SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA – CLP Nº 3/11 – 
do Centro Feminista de Estudos e Assessoria – que 
“suprime o Inciso III, do § 5º do Art. 19 do PLN 29/2011, 
que ‘institui o Plano Plurianual da União para o perí-
odo 2012-2015’”. 
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI 
PARECER: a proferir. 

 SUGESTÃO Nº 210/10 – do Conselho de Defesa So-
cial de Estrela do Sul – que “sugere projeto de lei que 
dispõe sobre medidas protetivas ao jovem Advogado”. 
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA. 
PARECER: pela aprovação da Sugestão n. 210, de 
2010, na forma do projeto de lei apresentado. 
Vista ao Deputado Dr. Grilo, em 31/08/2011. 
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O Deputado Dr. Grilo apresentou voto em separado 
em 04/10/2011. 

SUGESTÃO Nº 225/10 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere projeto de lei que acres-
centa o art. 1565-A e 1565-B ao Novo Código Civil”. 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. 
PARECER: pela aprovação, na forma do projeto de lei 
que apresenta. 
Vista ao Deputado Dr. Grilo, em 31/08/2011. 
O Deputado Dr. Grilo apresentou voto em separado 
em 04/10/2011. 

SUGESTÃO Nº 238/10 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere a realização de reunião 
de audiência pública para discutir o tema: ‘Taxas, Cus-
tas, Despesas e Emolumentos no Sistema Judicial’”. 
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO. 
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento 
que apresenta. 

SUGESTÃO Nº 246/10 – da Federação Goiana de 
Ayahuasca – que “sugere a realização de reunião de 
audiência pública para discutir o tema: ‘Uso Religioso 
da Ayahuasca: Soluções Responsáveis para uma Le-
gislação Federal’”. 
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA. 
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento 
que apresenta. 

SUGESTÃO Nº 27/11 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei para 
estimular o serviço voluntariado, bem como o Serviço 
Militar Obrigatório e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA. 
PARECER: pela aprovação, na forma do projeto de lei 
que apresenta. 

SUGESTÃO Nº 32/11 – do Conselho de Defesa So-
cial de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei que 
acrescenta os Artigos 33-A, 44-A, 44-B, 44-C, 44-D, 
44-E, 51-A, 68-A, 68-B, 109-A, 120-A; dá nova redação 
aos Artigos 71, parágrafo único, 91, Inciso II, e 119; e 
revoga o Artigo 46 e § 2º do Artigo 60 do Drecreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)”. 
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR. 
PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 35/11 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere Projeto de Lei para 
aperfeiçoar o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 (Código de Processo Penal), no tocante aos 
Jurados, visando valorizar e facilitar o acesso à fun-
ção de jurado” 
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR. 
PARECER: pela rejeição da Sugestão n. 35, de 2011. 

SUGESTÃO Nº 37/11 – da Frente Nacional dos Torce-
dores – que “sugere a realização de audiência pública 
para debater o seguinte tema: “Futebol e Democracia””. 
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

SUGESTÃO Nº 38/11 – da Federação Nacional dos 
Enfermeiros – que “sugere a realização de audiência 
pública para debater a matéria objeto do PL 2.295/2000, 
que ‘dispõe sobre a regulamentação da jornada de 
trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de 
Enfermagem’”. 
RELATOR: Deputado VITOR PAULO. 
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento 
que apresenta. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 
AUDIÊNCIA PÚBLICA
PROGRAMAS E METAS DO MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE
(Requerimento nº 92 do Presidente Deputado Giova-
ni Cherini)
Expositora 
IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA, Ministra de 
Estado do Meio Ambiente (CONFIRMADA)

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 11h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 85/11 Do Sr. Ricardo Tripoli – que 
“requer audiência pública com os ministros da Fazen-
da, do Meio Ambiente e das Relações Exteriores para 
tratarem da posição brasileira na Conferência Rio+20”. 

REQUERIMENTO Nº 87/11 Do Sr. Ricardo Tripoli – que 
“requer que seja convocada audiência pública, para que 
seja discutida medidas para garantir a conservação do 
Banco dos Abrolhos”. 

REQUERIMENTO Nº 91/11 Do Sr. Márcio Macêdo – 
que “requer a realização de audiência pública para 
debater “Dia Nacional Sem Carro”” 

REQUERIMENTO Nº 93/11 Do Sr. Augusto Carvalho 
– que “perícia notas taquigraficas” 
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REQUERIMENTO Nº 94/11 Do Sr. Sarney Filho – que 
“requer a realização de Audiência Pública para debater 
a implantação do Terminal Portuário das Lajes (TPL), 
no Encontro das Águas, em Manaus, no Estado do 
Amazonas”. 

REQUERIMENTO Nº 95/11 Do Sr. Penna – que “requer 
que seja convidado o senhor ministro da Ciência e Tec-
nologia, Aloizio Mercadante, para, em audiência públi-
ca, debater o Programa Nacional de Energia Nuclear”. 

REQUERIMENTO Nº 96/11 Do Sr. Oziel Oliveira – que 
“ Requer a realização de audiência pública para discus-
são e debate a cerca do PL 29 de 2011, a fim de tratar 
da Implantação de política Nacional de Recursos Hídri-
cos, com a presença dos expositores que especifica”. 

REQUERIMENTO Nº 97/11 Do Sr. Sarney Filho – que 
“requer a realização de Audiência Pública para deba-
ter acerca da Sustentabilidade na Cadeia da Carne 
Bovina”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.409/07 – do Sr. Beto Faro – 
que “altera o art. 1º da Medida Provisória nº 2.199-14, 
de 24 de agosto de 2001, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Penna, em 28/09/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 1.609/07 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “dispõe sobre a substituição gradativa, em todo 
o território nacional, de combustíveis derivados de 
petróleo por outros produzidos a partir da biomassa, 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 2256/2007 
e PL 3182/2008) 
RELATOR: Deputado MARCIO BITTAR. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2256/2007, e 
do PL 3182/2008, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.441/07 – do Sr. Celso Malda-
ner – que “altera a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro 
de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da 
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e dá ou-
tras providências”. (Apensados: PL 2751/2008 e PL 
2995/2008) 
RELATOR: Deputado IRAJÁ ABREU. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2751/2008, e 
do PL 2995/2008, apensados, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Bernardo Santana de 
Vasconcellos e Leonardo Monteiro, em 28/09/2011. 
O Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos apre-
sentou voto em separado em 07/11/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 5.956/09 – do Sr. Ricardo Tripoli 
– que “proíbe o abate de chinchila (Chincilla lanigera) 
para comércio de sua pele, no território nacional”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.477/09 – do Sr. Beto Faro – que 
“altera o art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 
1962, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 208/11 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formu-
lação e aplicação, e dá outras providências, visando 
condicionar a paralisação ou desativação de empre-
endimentos ou atividades licenciados a parecer favo-
rável do órgão ambiental ou outras providências por 
este julgadas pertinentes”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO JORDÃO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 542/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre a política de apoio a projetos para ge-
ração de créditos de carbono e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 
PARECER: pela rejeição. 
PROJETO DE LEI Nº 886/11 – do Sr. Alfredo Sirkis – 
que “dispõe sobre o trânsito por propriedades privadas 
para o acesso a sítios naturais públicos”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.058/11 – do Sr. Dr. Ubiali – 
que “dispõe sobre a guarda dos animais de estimação 
nos casos de dissolução litigiosa da sociedade e do 
vínculo conjugal entre seus possuidores, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.253/11 – do Sr. Marcelo Matos 
– que “cria o Fundo de Apoio a Programas de Gestão 
e Tratamento de Resíduos Sólidos e Hospitalares Ur-
banos – Funalixo”. 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 1.437/11 – do Sr. Guilherme 
Mussi – que “dispõe sobre a criação da “Loteria Am-
biental” destinada à conservação e proteção do meio 
ambiente, parques federais e promoção do desenvol-
vimento sustentável”. 
RELATOR: Deputado PENNA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.543/11 – do Sr. Mandetta – que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 11.959, de 29 de junho 
de 2009, para controlar a pesca, no ambiente natural, 
de espécies ameaçadas de extinção, sobre-explotadas 
ou ameaçadas de sobre-explotação”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 689/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “acrescenta inciso ao art. 13 da Lei nº 9.795, de 
27 de abril de 1999”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 10h 

A – Sugestões de Emendas ao Projeto de Lei 
nº 28/2011-CN (LOA/2012) e ao Projeto de Lei nº 
29/2011-CN (PPA 2012/2015) 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 83/11 Do Sr. Laercio Oliveira – que 
“solicita a realização de audiência pública para discutir 
a possibilidade de revendas varejistas de combustíveis 
recarregarem vasilhames de gás liquefeito de petróleo 
no estabelecimento denominado posto revendedor”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.275/03 – do Senado Federal 
– Arthur Virgílio – que “altera a Lei nº 9.986, de 18 de 
julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de recursos 
humanos das Agências Reguladoras e dá outras pro-
vidências, para instituir o controle das Agências Re-
guladoras”. (Apensados: PL 2594/2003 e PL 413/2003 
(Apensados: PL 1452/2003 e PL 1850/2007)) 
RELATOR: Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO. 

PARECER: pela rejeição deste, do PL 1452/2003, do 
PL 1850/2007, do PL 413/2003, e do PL 2594/2003, 
apensados. 
Vista ao Deputado Luiz Fernando Machado, em 
28/09/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 4.404/08 – do Senado Federal 
– Lobão Filho – (PLS 274/2008) – que “altera a Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, para dispor so-
bre alteração do limite de potência que caracteriza as 
pequenas centrais hidrelétricas e ampliar incentivos e 
investimentos em geração de energia elétrica de ou-
tras fontes alternativas”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 204/07 – do Sr. Leonardo Vilela – 
que “”Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 
de janeiro de 2005, e dá outras providências.”” (Apen-
sados: PL 1091/2007, PL 2811/2008 e PL 5587/2009) 
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1091/2007, do 
PL 2811/2008 e do PL 5587/2009, apensados. 
Vista ao Deputado Onofre Santo Agostini, em 
24/08/2011. 
Os Deputados Onofre Santo Agostini e Paulo Abi-Ackel 
apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.454/07 – do Sr. Dr. Paulo Cé-
sar – que “autoriza o Porto de Forno, no Município 
de Arraial do Cabo, a ser importador e exportador de 
biocombustíveis”. 
RELATOR: Deputado DR. ALUIZIO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Fernando Jordão, em 28/09/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 2.643/07 – do Sr. Carlos Alberto 
Canuto – que “altera a Lei nº 9.847, de 26 de outubro 
de 1999, para estabelecer multa com o objetivo de 
punir as empresas que demorarem a repassar as re-
duções de preços na cadeia econômica da indústria 
de combustíveis”. (Apensado: PL 4997/2009) 
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4997/2009, 
apensado, e do Substitutivo da Comissão de Defesa 
do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 6.338/09 – do Sr. Carlos Bran-
dão – que “altera a redação dos arts. 16 e 37 do De-
creto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código 
de Mineração)”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.525/10 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “dispõe sobre a constituição de reserva 
para fazer frente a eventuais danos ambientais e só-
cio-econômico causados por vazamento de petróleo 
ou de gás natural decorrente de acidente ou falha de 
operação em equipamentos para exploração e produ-
ção de hidrocarbonetos”. 
RELATOR: Deputado ADRIAN. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Bernardo Santana de 
Vasconcellos e Gabriel Guimarães, em 28/09/2011. 
O Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos apre-
sentou voto em separado em 26/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 7.737/10 – do Sr. Betinho Rosa-
do – que “estabelece a obrigatoriedade de contratação 
de energia elétrica produzida a partir de fonte eólica 
por meio de leilões e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO ABI-ACKEL. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 849/11 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “cria o Programa Nacional de Apoio às 
Microdestilarias de Álcool – Pronama – estabelece cri-
térios para a produção e a comercialização de álcool 
hidratado e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.999/11 – do Sr. Marcos Mon-
tes – que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o Pis/Pasep e Cofins incidentes sobre operações 
com águas minerais e águas gaseificadas”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VAS-
CONCELLOS. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 602/11 – do Sr. Laercio Oliveira 
– que “autoriza o revendedor varejista de combustíveis 
a recarregar vasilhames de gás liquefeito de petróleo 
no estabelecimento denominado posto revendedor”. 
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.429/11 – do Sr. Joaquim Bel-
trão – que “dispõe sobre alteração do § 3º do art. 1º do 
Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de outubro de 1977, para 
introduzir o Imposto de Exportação sobre a exportação 
de petróleo bruto e minerais”. 

RELATOR: Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 10h 

A – Reunião Deliberativa: 
Apreciação de Sugestões de Emendas ao Plano Plu-
rianual – PPA 2012/2015. 
B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 98/11 Do Sr. Jair Bolsonaro – 
que “requer convocação do Sr. Ministro de Estado da 
Defesa para prestar esclarecimentos a esta Comissão 
a respeito da elevada evasão de oficiais e sargentos 
das Forças Armadas, da atual situação remuneratória 
de seus integrantes e sobre a falta de votação da MP 
nº 2.215-10, de 2001, considerando já decorrido mais 
de 10 anos de sua edição”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.675/10 – do Poder Executivo 
– (MSC 443/2010) – que “dispõe sobre a administra-
ção de recursos da República Federativa do Brasil em 
contas do Fundo Monetário Internacional”. 
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 
Vista ao Deputado Ivan Valente, em 05/10/2011. 
O Deputado Ivan Valente apresentou voto em separa-
do em 27/10/2011. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 178/07 – do Sr. Otavio Leite – 
que “acrescenta Parágrafo Único ao art. 9º da Lei nº 
6.815, de 1980, que “Define a situação jurídica do es-
trangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imi-
gração””. (Apensados: PL 3059/2008 e PL 4010/2008 
(Apensado: PL 4652/2009)) 
RELATOR: Deputado ARNON BEZERRA. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 178-
A/07, e dos PLs nºs 4.010/08 e 4.652/09, apensados, 
e pela aprovação do PL nº 3.059/08, apensado, com 
Substitutivo. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 11h 
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A – Audiência Pública: 
Temas:
Esclarecimentos sobre o Centro de Lançamento de 
Alcântara e sobre o estágio atual de reequipamento 
das Forças Armadas Brasileiras, incluindo a questão 
da aquisição de caças e outros assuntos relativos à 
Defesa Nacional – Requerimento nº 6/11 do Deputado 
Eduardo Azeredo PSDB/MG;
Esclarecimentos sobre a Missão das Nações Unidas 
para a estabilização do Haiti – Minustah, após terre-
moto de 2010 – Requerimento nº 12/11 da Deputada 
Íris de Araújo PMDB/GO;
Análise e discussão do sucateamento das Forças Ar-
madas Brasileiras e da exigênicia do serviço militar 
obrigatório – Requerimento nº 79/11 do Deputado 
Antônio Carlos Mendes Thame PSDB/SP
Esclarecimentos sobre supostas ações de contrain-
teligência pelas Forças Armadas Brasileiras ou por 
órgãos a elas vinculados – Requerimento nº 93/11 do 
Deputado Ivan Valente PSOL-SP
CONVIDADO
Embaixador Celso Amorim 
Ministro de Estado da Defesa 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 14h 

A – Reunião Deliberativa: 
Apreciação das sugestões de emendas ao PL 29/11-
CN (Plano Plurianual para o período de 2012 a 2015). 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 102/11 Da Sra. Perpétua Almei-
da – que “requer a criação de seminários externos da 
CSPCCO para debater as aplicações da Lei Maria da 
Penha”. 

REQUERIMENTO Nº 103/11 Do Sr. Fernando Francis-
chini – que “solicita a realização de Audiência Pública 
para debater o controle sobre a utilização de embala-
gens plásticas (polímeros) e a destinação do lixo de-
rivados destas embalagens plásticas (polímeros) que 
não possuem tecnologia de Biodegradação, e podem 
caracterizar crime ambiental de acordo com a Lei n° 
9.605, conhecida como a Lei de crimes ambientais, 
regulamentada pelo Decreto Federal n° 3.179 de 21 
de setembro de 1999”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.341/07 – do Senado Federal 
– Demóstenes Torres – (PLS 139/2007) – que “altera 
o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – 
Código de Processo Penal, para dar novo tratamento 
ao instituto da fiança no processo penal e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3.027/08) 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 3.027/08, apensado. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.240/09 – do Sr. Manoel Junior 
– que “altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – 
Lei de Execução Penal, estabelecendo critérios para 
concessão de indulto”. (Apensado: PL 7.368/10) 
RELATOR: Deputado ALBERTO FILHO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 7.368/10, apensado. 
Vista ao Deputado João Campos, em 26/10/11. 

PROJETO DE LEI Nº 6.041/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº 2.848 de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal – para tipifi-
car como crime o atentado contra repartição pública, 
bem como inciso ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de 
julho de 1990, alterado pelas Leis nº 8.930, de 06 de 
setembro de 1964, e 9.695 de 20 de agosto de 1998, 
para incluir o referido atentado entre crimes hediondos”. 
RELATOR: Deputado ALBERTO FILHO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado João Campos, em 26/10/11.

PROJETO DE LEI Nº 345/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“altera dispositivo da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências, para aplicação 
do Estatuto às pessoas entre 18 (dezoito) e 26 (vinte 
e seis) anos de idade”. 
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá e 
Delegado Waldir, em 8/6/11. 

PROJETO DE LEI Nº 1.843/11 – do Sr. João Campos 
– que “acrescenta § 4º ao art. 304, do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, permitindo a autoridade policial apreciar a exis-
tência de causas excludentes de antijuridicidade, por 
ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO FRANCISCHINI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Alessandro Molon, em 14/9/11. 
O Deputado Alessandro Molon apresentou voto em 
separado em 21/9/11. 
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D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.618/05 – do Sr. Durval Orlato 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão 
de vigia e dá outras providências”. (Apensados: PLs 
7.456/06 e 7.741/10) 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs 7.456/06 e 
7.741/10, apensados. 
Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá e 
Ronaldo Fonseca, em 10/8/11. 
O Deputado Ronaldo Fonseca apresentou voto em 
separado em 17/8/11. 

PROJETO DE LEI Nº 1.557/07 – do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre a expropriação de glebas onde 
houver milícias armadas e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 891/11 – do Sr. Antonio Bulhões 
– que “dispõe sobre a utilização de redes de serviços 
de telefonia móvel para a localização de pessoas de-
saparecidas”. 
RELATOR: Deputado LOURIVAL MENDES. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Alessandro Molon, em 26/10/11. 

PROJETO DE LEI Nº 977/11 – do Sr. Fernando Jordão 
– que “torna obrigatório o treinamento dos funcioná-
rios que trabalhem no controle de entrada e saída das 
unidades de ensino”. 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 10-11-2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.046/07 – do Sr. Maurício Trin-
dade – que “dispõe sobre a acessibilidade aos méto-
dos contraceptivos nos presídios em todo o território 
nacional”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES. 

PROJETO DE LEI Nº 370/11 – do Sr. Alessandro Molon 
– que “estabelece princípios e diretrizes para promoção 
e instalação de programas, projetos e ações de pacifi-
cação social, policiamento comunitário e Unidades de 
Polícia Pacificadora ou órgãos assemelhados em todo 
território nacional e dá outras providências”. 

RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 669/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “dispõe sobre a aquisição, no âmbito das admi-
nistrações das unidades prisionais, de alimentos pro-
duzidos pela agricultura familiar”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.889/11 – do Sr. Washington 
Reis – que “altera dispositivos do Decreto-lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
para dispor sobre a apreensão, arrecadação e destina-
ção de bens do acusado”. (Apensado: PL 1904/2011) 
RELATOR: Deputado MARLLOS SAMPAIO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.005/11 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “destina parcela dos recursos da CO-
FINS para tratamento e recuperação de usuários de 
drogas por meio do Fundo Nacional Antidrogas e do 
Sistema Único de Saúde”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.046/11 – da Sra. Iracema Por-
tella – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 11.343, de 
23 de agosto de 2006, para tratar de medidas preven-
tivas ao uso de drogas”. 
RELATOR: Deputado ROMERO RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.080/11 – do Sr. Wilson Filho 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação 
de informações, pelas emissoras de rádio e de tele-
visão, de material educativo sobre o combate ao uso 
de drogas ilícitas”. 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.232/11 – do Sr. Domingos Du-
tra – que “dispõe sobre a dedutibilidade das doações 
ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) da base 
de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas 
e da contribuição social sobre o lucro líquido”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.233/11 – do Sr. Domingos 
Dutra – que “altera os arts. 13, 14, 25, 59, 63, 70, 72, 
75, 77, 81, 82 e 103, e acrescenta os arts. 30-A, 205 
e o Capítulo VIII ao Título IV da Lei n° 7.210, de 11 de 
julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal”. 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.282/11 – do Sr. Nelson Bor-
nier – que “torna obrigatório a utilização de detectores 
de metal nos estádios de futebol que especifica e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado EMILIANO JOSÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 2.292/11 – do Sr. Gean Loureiro 
– que “regula as ações de Polícia Administrativa exer-
cida pelas Polícias Militares no exercício da Polícia 
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Ostensiva e da Preservação da Ordem Pública, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.325/11 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, para dispor sobre a comercialização de armas 
de pressão e de armas de gás comprimido”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES-
TA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.028/11 – do Sr. João Campos 
– que “altera a redação dos artigos 60, 69, 73 e 74, da 
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispões 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, possi-
bilitando a composição preliminar dos danos oriundos 
de conflitos decorrentes dos crimes de menor potencial 
ofensivo pelos delegados de polícia”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO FRANCISCHINI. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Reunião Deliberativa: 
Discussão e Votação das Emendas ao PPA. 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 134/11 Do Sr. Rogério Carva-
lho – que “requer a criação de Subcomissão Especial 
destinada a tratar do Ordenamento da Formação de 
Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde e da 
Educação Permanente na Área da Saúde”. 

REQUERIMENTO Nº 135/11 Dos Srs. Rogério Carvalho 
e Márcio Macêdo – que “requeremos a realização de 
Seminário da Comissão Seguridade social e Família, 
em Aracaju/SE, para debater com a sociedade civil 
organizada o Governo Federal, Estadual e Municipal 
sobre os problemas causados pela DOENÇA FALCI-
FORME e quais políticas públicas necessárias para 
atender as pessoas acometidas pela doença”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.650/09 – 
do Sr. Milton Monti – que “susta a Resolução – RDC nº 
96, de 17 de dezembro de 2008, da Diretoria Colegiada 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.741/01 – dos Srs. Ana Corso 
e Iara Bernardi – que “dispõe sobre a criação dos Co-
mitês de Estudos e Prevenção à Mortalidade Materna 
nos Estados e Municípios e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada CELIA ROCHA. 
PARECER: pela aprovação do Substitutivo do Senado 
Federal ao PL 5741/2001. 

PROJETO DE LEI Nº 5.522/05 – do Sr. André de Paula 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da implemen-
tação de protocolo terapêutico para a prevenção da 
transmissão vertical do HIV”. 
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA. 
PARECER: pela aprovação do Substitutivo do Senado 
Federal ao PL 5522/2005. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 692/07 – do Senado Federal – 
Antônio Carlos Valadares – (PLS 190/2006) – que “al-
tera as Leis nºs 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e 
9.782, de 26 de janeiro de 1999, para restringir a ven-
da de álcool etílico líquido e submetê-la à regulação 
das autoridades sanitárias”. (Apensado: PL 4664/2004 
(Apensado: PL 6320/2005)) 
RELATORA: Deputada ALINE CORRÊA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 6320/2005 e 
do PL 4664/2004, apensados, na forma do Substituti-
vo da CDC e pela rejeição do Substitutivo da CDEIC. 

PROJETO DE LEI Nº 1.836/07 – do Senado Federal – 
Cícero Lucena – (PLS 28/2007) – que “altera o § 1º do 
art. 19-I da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
incluído pela Lei nº 10.424, de 15 de abril de 2002, 
para acrescentar ao Sistema Único de Saúde – SUS o 
fornecimento de medicamentos de uso continuado não 
sujeitos a controle especial, entre outros, necessários 
ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio”. 
(Apensados: PL 3054/2008 e PL 960/2011) 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 3054/2008, e 
do PL 960/2011, apensados. 
Vista ao Deputado Walter Tosta, em 19/10/2011. 
O Deputado Walter Tosta apresentou voto em separa-
do em 26/10/2011. 



60748 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

PROJETO DE LEI Nº 4.569/08 – do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 417/2007) – que “”Altera a 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe so-
bre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá ou-
tras providências, para obrigar entidades a terem, em 
seus quadros, pessoal capacitado para reconhecer 
e reportar maus-tratos de crianças e adolescentes””. 
(Apensados: PL 6362/2009 e PL 800/2011) 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 800/2011, e 
do PL 6362/2009, apensados, na forma do substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.659/09 – do Senado Federal 
– Romeu Tuma – (PLS 450/2008) – que “acrescen-
ta dispositivo à Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, estabelecendo para o portador de hepatopatia 
grave o direito à aposentadoria integral por invalidez 
permanente”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.718/09 – do Senado Federal – 
Marconi Perillo – (PLS 416/2009) – que “altera a Lei nº 
10.205, de 21 de março de 2001, que regulamenta o 
§ 4º do art. 199 da Constituição Federal, para garantir 
a todos os pacientes do Sistema Único de Saúde a 
disponibilização de sangue, componentes, hemoderi-
vados, medicamentos e demais recursos necessários 
ao diagnóstico, à prevenção e ao tratamento de suas 
doenças”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.760/10 – do Senado Federal – 
Valdir Raupp – (PLS 210/2009) – que “altera a Lei nº 
9.782, de 26 de janeiro de 1999, que “define o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária, e dá outras providências”, 
com a finalidade de submeter ao regime de vigilância 
sanitária os equipamentos e produtos destinados à 
emissão de raios laser de uso médico, industrial, de 
entretenimento ou de quaisquer outras utilizações em 
que esteja envolvido risco à saúde humana individual 
ou coletiva”. 
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 8.043/10 – do Senado Federal 
– Patricia Saboya – (PLS 698/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar o Programa Nacional de Edu-
cação Infantil para a Expansão da Rede Física (Pronei), 
dispõe sobre financiamento para construir e equipar 
unidades de educação infantil, altera as Leis nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990, e nº 11.494, de 20 de junho 
de 2007, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. 

PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 912/03 – do Sr. Dr. Heleno – que 
“modifica o dispositivo da Lei nº 10.211, de 23 de março 
de 2001, que alterou a Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro 
de 1997, inserindo o § 3º no art. 10 para permitir que a 
confecção da lista única de espera para transplantes 
passe a observar o grau de prioridade de emergência 
médica”. (Apensados: PL 2745/2003, PL 4165/2004 
(Apensado: PL 4320/2004), PL 7365/2006 (Apensado: 
PL 7674/2006), PL 387/2007 e PL 437/2007) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2745/2003, 
do PL 4165/2004, do PL 387/2007, do PL 437/2007, 
e do PL 4320/2004, apensados, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 7365/2006, e do PL 7674/2006, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 69/07 – do Sr. Felipe Bornier – 
que “concede vantagens a quem for doador de sangue 
para a rede pública de hemocentros, em todo o país”. 
(Apensados: PL 1006/2007, PL 1196/2007 (Apensado: 
PL 4934/2009), PL 1566/2007, PL 3248/2008 (Apen-
sado: PL 4919/2009), PL 4416/2008, PL 4679/2009 e 
PL 5244/2009) 
RELATOR: Deputado JOÃO ANANIAS. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1006/2007, 
do PL 1196/2007, do PL 1566/2007, do PL 3248/2008, 
do PL 4416/2008, do PL 4679/2009, do PL 5244/2009, 
do PL 4934/2009, e do PL 4919/2009, apensados, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 957/07 – do Sr. Jilmar Tatto – que 
“altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e a Lei 
nº 8.870, de 15 de abril de 1994, para dispor sobre a 
desoneração da folha de pagamento das empresas de 
transporte urbano de passageiros”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 1.755/07 – do Sr. Fábio Ramalho 
– que “dispõe sobre a proibição da venda de refrige-
rantes em escolas de educação básica”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE ROSO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.144/07 – do Sr. Homero Pereira 
– que “cria o Programa de Redistribuição de Alimentos 
Excedentes e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.810/08 – do Sr. Silas Câmara – 
que “cria a obrigação de instalação de gerador de ener-
gia em hospitais do SUS”. (Apensado: PL 6627/2009) 
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RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 6627/2009, 
apensado. 
Vista ao Deputado Mandetta, em 05/10/2011. 
O Deputado Alexandre Roso apresentou voto em se-
parado em 19/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 3.064/08 – do Sr. Cleber Verde 
– que “dá nova redação ao art. 1.524 do Código Civil, 
que dispõe sobre o rol de pessoas habilitadas a argüi-
rem as causas suspensivas do casamento, incluindo 
expressamente o ex-cônjuge, e acrescenta o parágrafo 
único, estabelecendo-se prazo para argüição de cau-
sa suspensiva”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.520/08 – do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães Neto – que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004, que instituiu o Programa Bolsa Família”. 
RELATOR: Deputado MANDETTA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.534/08 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, 
para destinar o pagamento dos benefícios à mulher 
responsável pela unidade familiar”. 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.696/08 – do Sr. Hermes Par-
cianello – que “altera o art. 2-A da Lei nº 9.604, de 05 
de fevereiro de 1998, de forma a permitir o repasse 
de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
diretamente a organizações sociais”. 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.803/08 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “altera os arts. 149, 150 e 194 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, para criar a função 
de Agente de Proteção da Criança e do Adolescente”. 
(Apensado: PL 4618/2009) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BULHÕES. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 4618/2009, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.312/08 – do Sr. Dr. Ubiali – 
que “acrescenta disposição à Lei nº 10.216, de 6 de 
abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direi-
tos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.514/08 – do Sr. Eduardo Sciar-
ra – que “dispõe sobre a distribuição gratuita de medi-
camentos aos portadores de hepatite C”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.383/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 9.503 de 23 setembro de 
1997- Código de Trânsito Brasileiro – para determinar 
que o valor da taxa para renovação do Exame de Ap-
tidão Física e Mental será gratuita ao condutor com 
mais de sessenta e cindo anos de idade”. (Apensado: 
PL 6865/2010 (Apensado: PL 432/2011)) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 6865/2010, e 
do PL 432/2011, apensados, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Rogério Carvalho, em 28/09/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 6.146/09 – do Sr. Arlindo Chinaglia 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.932, de 7 de 
julho de 1981, a fim de assegurar gratificação natalina 
aos médicos-residentes”. (Apensados: PL 7055/2010 
e PL 7328/2010) 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 7055/2010, e 
do PL 7328/2010, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.509/09 – da Sra. Aline Cor-
rêa – que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, que cria o Programa Bolsa Família e dá outras 
providências, para incluir as pessoas em situação de 
ameaça ou violação de direitos como beneficiárias do 
Programa”. 
RELATORA: Deputada NILDA GONDIM. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.881/10 – do Sr. Francisco Pra-
ciano – que “acrescenta parágrafos ao art. 2º da lei nº 
10.836, de 9 de janeiro de 2004”. 
RELATOR: Deputado PADRE JOÃO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 7.732/10 – do Sr. José Chaves 
– que “dispõe sobre a preferência no atendimento dos 
serviços de saúde, órgãos e instituições públicas fe-
derais, estaduais e municipais integrantes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) aos motoristas e cobradores 
de transporte público de passageiros, e de outras pro-
vidências” 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 378/11 – da Sra. Rebecca Gar-
cia – que “dá nova redação ao § 1º do art. 2º da Lei nº 
10.708, de 31 de julho de 2003, que institui o auxílio-
-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos 
de transtornos mentais egressos de internações”. 
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RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Walter Tosta, em 19/10/2011. 
O Deputado Walter Tosta apresentou voto em separa-
do em 26/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 730/11 – da Sra. Gorete Pereira 
– que “altera a lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, 
que “dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que 
assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o 
seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS””. 
RELATORA: Deputada DRA. ELAINE ABISSAMRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 861/11 – do Sr. Missionário José 
Olimpio – que “dispõe sobre atendimento psicológico 
nos hospitais públicos para pacientes com vitiligo”. 
(Apensado: PL 2049/2011) 
RELATORA: Deputada TERESA SURITA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 2049/2011, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 902/11 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “concede isenção do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados incidentes sobre motocicletas e 
bicicletas e reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (COFINS) incidentes so-
bre a receita bruta decorrente da venda, no mercado 
interno, desses bens, quando adquiridos por Agente 
Comunitário de Saúde e por Agente de Combate às 
Endemias”. (Apensado: PL 949/2011) 
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 949/2011, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.061/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera a legislação do imposto de renda das pessoas 
físicas e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.120/11 – do Sr. Mauro Nazif – 
que “fixa os valores das anuidades e multas por viola-
ção da ética no âmbito dos Conselhos de Enfermagem 
e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada DRA. ELAINE ABISSAMRA. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A AVA-
LIAR O SISTEMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR. 

LOCAL: A Definir 
HORÁRIO: 14h 

A – Reunião Deliberativa: 
APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 10-11-2011) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 484/11 – do Senado Federal – 
Eduardo Azeredo – (PLS 312/2005) – que “altera o art. 
10 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), para tornar obrigatória 
a realização de exames para diagnóstico ou triagem, 
em recém-nascidos, de anormalidades do metabolis-
mo, no âmbito do Sistema Único de Saúde”. 
RELATORA: Deputada TERESA SURITA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.353/10 – do Sr. Marcos Montes 
– que “altera a Lei nº 11.340, 07 de agosto de 2006, que 
“Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher.”” (Apensado: PL 1855/2011) 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 

PROJETO DE LEI Nº 7/11 – do Sr. Weliton Prado – que 
“determina que os órgãos competentes construam gi-
násios poliesportivos específicos para o paradesporto 
e lazer das pessoas portadoras de deficiências e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.129/08 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro 
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de 2003, para equiparar os catadores de siris e guaia-
muns aos pescadores profissionais, com o objetivo de 
estender-lhes o benefício do seguro-desemprego nos 
períodos de defeso”. 
RELATORA: Deputada NILDA GONDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 235/11 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “inclui parágrafo único ao art. 158 do Decreto-Lei nº 
3.689, de 03 de outubro de 1941 – Código de Proces-
so Penal”. (Apensados: PL 258/2011 e PL 2366/2011) 
RELATORA: Deputada NILDA GONDIM. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

REUNIÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 10h 

A – Votação das emendas ao Plano Plurianual – PPA 
2012-2015 (PROJETO DE LEI Nº 29/2011-CN) 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 10h15min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 86/11 Do Sr. Ronaldo Nogueira 
– que “requer a realização de Audiência Pública, na 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, para discutir o Projeto de Lei 1.439 de 2009, que 
“Regula as atividades dos representantes comerciais 
autônomos, estabelece prazo prescricional e alterar o 
valor da indenização por rompimento contratual”, con-
vidando: a CNI; CNC; Federação dos Representantes 
Comerciais e SIRECOM de Caxias do Sul/RS”. 

REQUERIMENTO Nº 87/11 Do Sr. Augusto Coutinho 
– que “solicita a realização de Audiência Pública com 
a sociedade civil, para debater pontos controversos no 
PL nº 1.439/07 que regula as atividades dos represen-
tantes comerciais autônomos”. 

REQUERIMENTO Nº 88/11 Do Sr. Laercio Oliveira 
– que “requer a realização de audiência pública para 
discutir a acusação de que a rede McDonald’’s explo-
ra funcionários”. 
REQUERIMENTO Nº 89/11 Da Sra. Flávia Morais – que 
“requer a realização de audiência pública, da Comissão 
de Trabalho, Administração e Serviço Público, para de-
bater a situação do transporte público na Região Me-
tropolitana de Brasília, incluindo a Região do Entorno” 

REQUERIMENTO Nº 90/11 Do Sr. Laercio Oliveira – 
que “solicita a realização de audiência pública para 
tratar do Projeto de Lei Complementar nº 46, de 2011”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 226/11 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 67/2011) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Jamaica sobre o Exercício de 
Atividade Remunerada por parte de Dependentes do 
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo 
e Técnico, assinado em Kingston, em 1º de dezembro 
de 2010”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 353/11 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 152/2011) – que “aprova o texto do 
Acordo entre a República Federativa do Brasil e o 
Conselho de Ministros da República da Albânia, so-
bre a Autorização, com Base na Reciprocidade, para 
o Exercício de Atividade Remunerada por Parte dos 
Familiares de Membros de Missões Diplomáticas ou 
Postos Consulares, assinado em Brasília, em 11 de 
janeiro de 2011”. 
RELATOR: Deputado WALNEY ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/03 – do Sr. 
Maurício Rands – que “regulamenta o inciso I do art. 
7º da Constituição Federal, que protege a relação de 
emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa 
causa”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista conjunta aos Deputados Augusto Coutinho e Eu-
des Xavier, em 03/08/2011. 
Os Deputados Laercio Oliveira, Luiz Carlos Busato, 
José Otávio Germano e Manuela D’ávila apresentaram 
votos em separado. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 513/09 – do 
Sr. Manoel Junior – que “altera o art. 50 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 
PARECER: pela rejeição. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 261/11 – do Sr. Marçal Filho – 
que “altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a 
fim de dispor sobre a avaliação ambiental estratégica 
de políticas, planos e programas”. 
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RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
PARECER: pela rejeição. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.386/06 – do Senado Federal 
– Sérgio Zambiasi – (PLS 116/2003) – que “dá nova 
redação ao art. 134 da Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para alterar o critério de concessão 
de férias e dá outras providências”. (Apensados: PL 
5965/2005, PL 1600/2007 e PL 3851/2008) 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs 5.965/05 
e 1.600/07, apensados, com substitutivo, e pela rejei-
ção do PL 3.851/08, apensado. 
Vista ao Deputado Daniel Almeida, em 06/07/2011. 
O Deputado Assis Melo apresentou voto em separado 
em 04/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 5.732/09 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 216/2007) – que “permite que o 
trabalhador com mais de 60 (sessenta) anos de idade 
e aquele que receba benefício de prestação continua-
da devido à pessoa portadora de deficiência e ao ido-
so, de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, saquem seus recursos acumulados no Fundo 
de Participação PIS-Pasep”. 
RELATOR: Deputado EROS BIONDINI. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Laercio Oliveira, em 31/08/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 7.515/10 – do Senado Federal 
– Gilberto Goellner – (PLS 307/2009) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal 
de Mato Grosso, no Município de Sorriso – MT”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.793/10 – do Senado Federal 
– Gerson Camata – (PLS 416/2007) – que “altera o 
inciso VII do § 1º do art. 38 da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, para ampliar as possibilidades de 
declaração, por parte do poder concedente, de cadu-
cidade do contrato de concessão”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1/11 – dos Srs. Maurício Rands 
e Weliton Prado – que “modifica os arts. 41, 43 e 51 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que trata das 
licitações e contratos da Administração Pública, para 
o fim de estabelecer que a fase de habilitação nas li-
citações ocorrerá depois da fase de apreciação das 

propostas apresentadas, bem como para prever pu-
nição administrativa ao licitante de má-fé na hipótese 
que especifica, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.208/11 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal do 
Cariri – UFCA, por desmembramento da Universidade 
Federal do Ceará – UFC, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.759/04 – do Sr. Wilson San-
tos – que “”Dispõe sobre o exercício da Profissão de 
Historiador e dá outras providências.”” (Apensado: PL 
7321/2006) 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL 7321/2006, apensado, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.966/06 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “cria a profissão de Cuidador”. (Apensado: 
PL 2880/2008) 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL nº 2.880/08, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.249/07 – do Sr. Jilmar Tatto – 
que “altera o art. 6º da Lei nº 8.706, de 14 de setem-
bro de 1993, para estabelecer nova composição dos 
Conselhos do Serviço Social do Transporte – SEST e 
do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
– SENAT”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste , na forma do subs-
titutivo adotado pela CVT e pela rejeição da emenda 
apresentada naquela Comissão. 
Vista conjunta aos Deputados Gorete Pereira e Vicen-
tinho, em 28/09/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 1.872/07 – do Sr. Edinho Bez 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.530, de 12 
de maio de 1978, a fim de dispor sobre o corretor de 
imóveis associado”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste e parcialmente da 
emenda apresentada na Comissão, com emenda. 
O Deputado Luiz Carlos Busato apresentou voto em 
separado em 29/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.708/07 – do Sr. Luiz Carlos 
Busato – que “altera a legislação do imposto de ren-
da das pessoas jurídicas e da organização e custeio 
da previdência social para desonerar a remuneração 
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de férias e o décimo terceiro salário”. (Apensados: PL 
5003/2009, PL 5932/2009 e PL 1186/2011) 
RELATOR: Deputado EROS BIONDINI. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 5003/2009, 
do PL 5932/2009, e do PL 1186/2011, apensados, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.711/07 – do Sr. João Maga-
lhães – que “altera Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, 
o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT), e dá outras providências, para dispor 
sobre as formas de pagamento do abono e dos ren-
dimentos do PIS/PASEP”. (Apensado: PL 2983/2008) 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PARECER: pela aprovação deste e do PROJETO DE 
LEI Nº 2.983/08, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.924/09 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “dispõe sobre o Piso Salarial do Enfermeiro, do 
Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem 
e da Parteira”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do pa-
recer aprovado na Comissão de Seguridade Social e 
Família. 

PROJETO DE LEI Nº 5.166/09 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, que “dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço e dá outras providências”” (Apensado: 
PL 121/2011) 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 121/2011, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.709/09 – da Sra. Solange Al-
meida – que “altera a Lei nº 11.692, de 10 de junho 
de 2008, para incluir os adolescentes egressos de 
medidas de proteção mencionadas na Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, como clientela prioritária do 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, 
instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005”. 
(Apensado: PL 7359/2010) 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 7359/2010, apensado. 
Vista ao Deputado André Figueiredo, em 19/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 7.769/10 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “acrescenta dispositivos à Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, a fim de dispor sobre a 
responsabilidade das partes e de seus procuradores 
por litigância de má-fé”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista à Deputada Flávia Morais, em 28/09/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 7.954/10 – do Sr. Vicentinho – 
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
de Jundiaí e Região – UNIFEJ – com sede no Muni-
cípio de Jundiaí, estado de São Paulo”. (Apensado: 
PL 883/2011) 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL nº 883/11, 
apensado, na forma do substitutivo anexo. 

PROJETO DE LEI Nº 38/11 – do Sr. Weliton Prado – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de 
questões relativas ao Estatuto da Advocacia, Lei nº 
8.906, de 1994, nas provas destinadas a Concursos 
Públicos que se destinem a preencher vagas de Nível 
Médio e Superior”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 271/11 – do Sr. Ricardo Izar – 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de concessão 
de seguro-desemprego aos trabalhadores rurais em 
âmbito de contrato por tempo determinado”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 281/11 – do Sr. Thiago Peixoto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de indicação da 
situação de adimplência do usuário nas faturas emiti-
das por empresas concessionárias e permissionárias 
de serviços públicos, nas condições que menciona”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 457/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“altera os arts. 852-A e 895 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, para dispor sobre o procedimento suma-
ríssimo”. (Apensado: PL 1790/2011) 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 1.790/11, 
apensado. 
A Deputada Sandra Rosado apresentou voto em se-
parado em 27/09/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 603/11 – do Sr. Rubens Bueno 
– que “acrescenta o art. 455-A à Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre res-
ponsabilidade solidária nos contratos de trabalho em 
carvoarias”. (Apensado: PL 770/2011) 
RELATOR: Deputado EROS BIONDINI. 
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do 
PL nº 770/11, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 668/11 – do Sr. Policarpo – que 
“regulamenta o exercício da profissão do Auxiliar de 
Farmácias e Drogarias” 
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RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 773/11 – dos Srs. Zonta e Zon-
ta – (PL 7679/2010) – que “altera a Lei nº 12.275, de 
29 de junho de 2010, acrescendo o § 8º ao art. 899, 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprova-
da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 791/11 – do Sr. Jovair Arantes 
– que “altera o inciso III do art. 44 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, para definir validade 
legal de diploma de pós-graduação para o exercício 
profissional”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 816/11 – do Sr. Rubens Bue-
no – que “dispõe sobre a regulamentação de novas 
profissões” 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 856/11 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “altera o parágrafo único do art. 82 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho para prever que a parcela 
do salário mínimo paga em dinheiro não será inferior 
a cinquenta por cento”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 893/11 – do Sr. Lourival Mendes 
– que “altera o art. 20 parágrafo único e acrescenta o 
art.20-A, da Lei nº 8.429, 02 de junho de 1992”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 945/11 – do Sr. Rodrigo Garcia 
– que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999, que “regula o processo administrativo 
no âmbito da Administração Pública Federal”, para dis-
por sobre a informatização do processo administrativo”. 
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.004/11 – do Sr. Efraim Filho 
– que “dispõe sobre as contribuições dos Conselhos 
Profissionais”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.025/11 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “dispõe sobre o exercício da 
profissão de Físico e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.041/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a remuneração relativa ao recebimento 
dos tributos federais, estaduais e municipais e tarifa-
ção de outros serviços pelas permissionárias lotéricas 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.153/11 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “acrescenta dispositivos à CLT (Decreto-Lei nº 
5.452, de 01 de maio de 1943), dispondo sobre o pro-
cedimento conjunto de jurisdição voluntária na Justiça 
do Trabalho, para possibilitar a homologação de acordo 
extrajudicial firmado pelos interessados”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Ronaldo Nogueira, em 31/08/2011. 
O Deputado Assis Melo apresentou voto em separado 
em 13/09/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 1.279/11 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta o § 3º ao art. 21 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o acidente 
de trabalho ocorrido no trajeto do empregado de casa 
para o trabalho ou vice-versa”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.570/11 – do Sr. Edinho Bez – 
que “estabelece limites de valores a serem recolhidos 
ao Sistema CFQ/CRQ por profissionais e entidades 
que laboram na área da Química, nos termos da le-
gislação vigente”. 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 
TEMA: “Discutir o trabalho escravo promovido por em-
presas de confecção”
(Requerimento nº 78/11, de autoria do Deputado La-
ércio Oliveira)
Enrique Huerta Gonzalez – Presidente da ZARA;
Representante – Moda Collins;
Sueko Cecília Uske – Auditora-Fiscal da Superinten-
dência Regional do Trabalho /SP;
Leonardo Sakamoto – Fundador da ONG Repórter 
Brasil;
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Fabíola Junges Zani – Procuradora do Ministério Pú-
blico do Trabalho de Campinas/SP; e
Eunice Cabral – Presidente da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores nas Indústrias do Setor Têxtil, 
Vestuário, Couro e Calçados e Presidente do Sindicato 
das Costureiras de São Paulo e Osasco. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 10-11-2011) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.017/05 – do Sr. Cabo Júlio 
– que “inclui um Capítulo V-A, no Decreto-lei nº 667, 
de 2 de julho de 1969, versando sobre garantias dos 
integrantes da polícia militar e dos corpos de bombei-
ros militar”. (Apensados: PL 5570/2005 (Apensados: 
PL 7453/2006, PL 1702/2007 e PL 4682/2009), PL 
6545/2006, PL 6994/2006 e PL 1022/2007 (Apensa-
do: PL 1453/2011)) 
RELATOR: Deputado POLICARPO. 

PROJETO DE LEI Nº 898/99 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “revoga dispositivos da Lei nº 9.796, de 
5 de maio de 1999, que “dispõe sobre a compensa-
ção financeira entre o Regime Geral de Previdência 
Social e os regimes de previdência dos servidores da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios nos casos de contagem recíproca do tempo de 
contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras 
providências”, estende sua aplicação à compensação 
financeira entre os regimes próprios de previdência 
social dos servidores de que trata, e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 3907/2000) 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 3.439/08 – do Sr. Angelo Vanho-
ni – que “assegura renda mínima aos trabalhadores 
portuários avulsos devidamente registrados, conforme 
arts. 55, 70 e 71 da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 
1993, sem vínculo empregatício, que prestam servi-
ços de movimentação e armazenagem de mercado-
ria a diversos operadores portuários em atividades de 
capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de 
carga, vigilância de embarcações e serviços de bloco”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.371/08 – do Sr. Antonio Car-
los Biscaia – que “dispõe sobre a efetivação de paga-
mentos da remuneração do trabalho por Cooperativas 
de Crédito e sobre o tratamento fiscal às aplicações 
financeiras efetuados naquelas entidades”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.593/09 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “acresce parágrafo único ao art. 84 da 
Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe 
sobre as locações dos imóveis urbanos, para autori-
zar a transferência de titularidade dos encargos que 
menciona, durante o período contratual”. (Apensado: 
PL 1352/2011) 
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.979/09 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.856, de 1º de 
março de 1.994, a fim de dispor sobre o piso salarial 
dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupa-
cionais”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 237/11 – do Sr. Sandes Júnior – 
que “altera os arts. 7º, 13 e 15 da Lei nº 9.636, de 15 
de maio de 1998, que, primordialmente, dispõe sobre 
a regularização, administração, aforamento e alienação 
de bens imóveis de domínio da União”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 364/11 – do Sr. William Dib – que 
“altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do 
Distrito Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 746/11 – do Sr. Felipe Bornier – 
que “modifica as Leis nº 8.987, de 1995, e nº 10.233, 
de 2001, para permitir que o comportamento da de-
manda seja tomado como critério para a diferenciação 
de tarifa”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 986/11 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis 
do Trabalho para dispor sobre a cláusula de não con-
corrência”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.056/11 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre o Serviço de Indenização ao Apostador 
– SIA e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.490/11 – do Sr. Laercio Oliveira 
– que “veda a participação, em licitações, de cooperati-
vas nos casos que especifica e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.686/11 – do Sr. Antônio Ro-
berto – que “altera os arts. 72 e 227 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), para disciplinar a jornada 
de trabalho dos digitadores e dos operadores de tele-
marketing”. (Apensado: PL 2187/2011) 
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RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.083/11 – do Sr. Manato – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sa-
las de apoio à amamentação em órgãos e entidades 
públicas federais e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.124/11 – do Sr. Valadares Fi-
lho – que “altera a Lei nº 12.462, de 5 de agosto de 
2011, que institui o Regime Diferenciado de Contrata-
ções Públicas (RDC) para instituir a obrigatoriedade 
de contratação de jovens de 18 a 29 anos”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.141/11 – do Senado Federal 
– Gerson Camata – (PLS 324/2010) – que “altera o 
art. 580 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para fixar o valor da contribuição sindical anual 
dos agentes e trabalhadores autônomos e dos profis-
sionais liberais e para dispor sobre a sua atualização”. 
(Apensado: PL 1491/2011) 
RELATORA: Deputada MANUELA D’ÁVILA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.530/11 – da Sra. Andreia Zito – 
que “acrescenta o inciso XII ao art. 10 da Lei nº 7.783, 
de 28 de junho de 1989, para considerar os serviços 
prestados pelos bancários como essenciais para os 
idosos”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.605/08 – do Sr. Paulo Abi-Ackel 
– que “acrescenta § 1º ao art. 10 da Lei nº 7.998, de 
11 de janeiro de 1990, que “Regula o Programa de 
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo 
de Amparo ao Trabalhador – FAT, e dá outras provi-
dências”, para assegurar recursos à agricultura fami-
liar, remunerando o atual parágrafo único como § 2º”. 
RELATOR: Deputado BOHN GASS. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.134/11 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos 

de direção e funções gratificadas no âmbito do Minis-
tério da Educação, destinados às Instituições Federais 
de Ensino, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.204/11 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Oeste da Bahia – UFOBA, por desmembramento 
da Universidade Federal da Bahia – UFBA, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.796/08 – da Sra. Rebecca Gar-
cia – que “institui o selo de qualidade nas relações de 
trabalho no cultivo e na indústria canavieira”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 14h 

A – Reunião Deliberativa: 

Discussão sobre as emendas da Comissão de Turis-
mo e Desporto ao PROJETO DE LEI Nº 29/2011-CN 
– Plano Plurianual para o período de 2012/2015 (PPA 
2012-2015) e ao Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA-2012). 

B – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 114/11 Do Sr. Otavio Leite – que 
“solicita sejam convidados para Reunião de Audiência 
Pública o Ministro do Esporte, Orlando Silva, o Secre-
tário Executivo do Ministério do Esporte, Waldemar Ma-
noel Silva de Souza e o Assessor Especial de Futebol 
do Ministério do Esporte, Alcino Reis, para prestarem 
esclarecimentos sobre denuncias relativas ao Minis-
tério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 124/11 Do Sr. Valadares Filho 
– que “requer a realização de visita técnica à cidade 
de Aracaju/SE”. 

REQUERIMENTO Nº 125/11 Da Sra. Professora Dori-
nha Seabra Rezende – que “requer convidar o Ministro 
de Estado da Educação, o Ministro do Esporte, o Pre-
sidente do COB e o Presidente do Sistema CONFEF/
CREFs, para comparecer à Comissão de Turismo e 
Desporto da Câmara dos Deputados”. 
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REQUERIMENTO Nº 126/11 Do Sr. Rubens Bueno 
– que “requer a realização de audiência pública para 
debater as denúncias de irregularidades no Programa 
Segundo Tempo do Ministério dos Esportes”. 

REQUERIMENTO Nº 127/11 Do Sr. Fábio Souto – que 
“solicita a convocação do Ministro de Estado do Espor-
te, Sr. Orlando Silva de Jesus Júnior, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre as denúncias de fraudes no 
âmbito do Programa Segundo Tempo, de responsabi-
lidade do Ministério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 128/11 Do Sr. Fábio Souto – que 
“requer que seja convidado o Sr. Célio Soares Pereira, 
a fim de prestar depoimento sobre as denúncias de 
fraudes no âmbito do Programa Segundo Tempo, de 
responsabilidade do Ministério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 129/11 Do Sr. Fábio Souto – que 
“requer que seja convidado o Sr. João Dias Ferreira – 
soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, a fim de 
prestar depoimento sobre as denúncias de fraudes no 
âmbito do Programa Segundo Tempo, de responsabi-
lidade do Ministério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 130/11 Dos Srs. Otavio Leite e 
Duarte Nogueira – que “requerem a realização de Reu-
nião de Audiência Pública, com os Srs. Fredo Ebling, 
Waldemir Emanuel Pereira Rangel e Wadson Natha-
niel Ribeiro para esclarecimentos sobre denúncias de 
desvios de recursos públicos no Ministério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 131/11 Dos Srs. Otavio Leite 
e Duarte Nogueira – que “requerem a realização de 
Reunião de Audiência Pública, com a presença da Sra. 
Karina Valéria Rodrigues e dos Srs. Reinaldo Morandi, 
João Dias Ferreira e Célio Soares Pereira para escla-
recimentos sobre denúncias de desvios de recursos 
públicos no Ministério do Esporte”. 

REQUERIMENTO Nº 132/11 Do Sr. Rubens Bueno 
– que “requer a realização de audiência pública para 
debater denúncia de cobrança de propina por parte do 
Ministério do Esporte, por intermédio de convênio reali-
zado com a Igreja Batista Gera Vida de Brasília para o 
Programa Segundo Tempo do Ministério dos Esportes”. 
REQUERIMENTO Nº 133/11 Da Sra. Professora Dori-
nha Seabra Rezende – que “convida o Exmo. Sr. Agnelo 
Queiroz, Governador do Distrito Federal e ex-Ministro 
do Esporte, a fim de prestar esclarecimentos acerca 
de supostos atos irregulares praticados no âmbito do 
Ministério do Esporte durante a sua gestão”. 
REQUERIMENTO Nº 134/11 Do Sr. Jonas Donizette – 
que “requer a realização, em Campinas/SP, de Fórum 
Legislativo para debater desafios, metas e elaborar 
estratégias para o planejamento das cidades candida-

tas a Centro de Treinamento de Seleções, visando à 
realização dos jogos da Copa do Mundo 2014”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.132/11 – do Sr. Jânio Natal 
– que “dispõe sobre o acesso gratuito a praças des-
portivas mantidos pelo Poder Público, para ex-atleta 
profissional”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado André Figueiredo, em 14/09/2011. 
O Deputado André Figueiredo apresentou voto em 
separado em 26/10/2011. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 15h 

A – Audiência Pública: 
Tema:
“Apresentação do andamento das obras do Aeroporto 
Internacional André Franco Montoro/Guarulhos, com-
plementando a visita técnica do Fórum Legislativo das 
Cidades-Sedes da Copa 2014-São Paulo”
Atendendo ao Requerimento nº97/2011, do Deputado 
Jonas Donizette
Convidado:
Sr. Willer Larry Furtado – Superintendente Regional 
da Infraero/São Paulo 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 11-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.511/10 – do Senado Federal 
– Marisa Serrano – (PLS 515/2009) – que “autoriza o 
Poder Executivo a instituir o Programa Universitário de 
Apoio ao Esporte”. 
RELATOR: Deputado JONAS DONIZETTE. 

PROJETO DE LEI Nº 1.435/11 – da Sra. Iracema Por-
tella – que “dispõe sobre os fundamentos e a política do 
agroturismo ou turismo rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VALADARES FILHO. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.387/11 – do Senado Federal – 
Cristovam Buarque – (PLS 517/2009) – que “altera a 
Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que “dispõe 
sobre a forma e a apresentação dos Símbolos Nacio-
nais, e dá outras providências”, para determinar que o 
Hino Nacional seja executado na abertura das compe-
tições esportivas nacionais que especifica”. (Apensado: 
PL 7903/2010 (Apensado: PL 7951/2010)) 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 92/11 Do Sr. Vanderlei Macris – 
que “solicita sejam convidados os senhores JORGE 
FRAXE, General do Exército e Diretor-Geral do De-
partamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 
– DNIT, os engenheiros florestais Lorena Rabelo de 
Araújo e Mardel Morais e as funcionárias do DNIT Ali-
ne Freitas e Juliana Karina em razão de denúncia de 
malversação de dinheiro público” 

REQUERIMENTO Nº 94/11 Do Sr. Lázaro Botelho – 
que “requer que a Comissão de Viação e Transportes 
encaminhe pedido de informações ao Ministro de Es-
tado dos Transportes, solicitando cópia de relatório 
sobre concessões de rodovias”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.401/10 
– do Sr. Hugo Leal – que “susta a Resolução nº 335, 
de 24 de novembro de 2009, do Conselho Nacional 
de Trânsito/Contran”. 
RELATOR: Deputado GIROTO. 
PARECER: pela aprovação. 
O Deputado Lázaro Botelho apresentou voto em se-
parado em 06/07/2010. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.459/10 
– do Sr. Nelson Marquezelli – que “susta a aplicação 
da Resolução nº 281, de 26 de junho de 2008, do Con-
selho Nacional de Trânsito – CONTRAN”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER REFORMULADO: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Hugo Leal em 31/08/2011. 
O Deputado Hugo Leal apresentou voto em separado 
em 05/10/2011. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.586/10 – do Senado Federal 
– Raimundo Colombo – (PLS 20/2010) – que “altera 
a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro”, para facultar o 
parcelamento do pagamento de multas de trânsito”. 
(Apensados: PLs 7.186/2010 e 815/2011) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela rejeição deste e dos PLs 7.186/10 e 
815/11, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.660/11 – do Senado Federal – 
Clésio Andrade – (PLS 39/2011) – que “acrescenta art. 
22-C à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fazer 
incidir sobre a receita bruta proveniente do faturamento 
a contribuição patronal destinada à Seguridade Social 
e a contribuição para custeio do seguro de acidente 
do trabalho e das aposentadorias especiais devidas 
pelas empresas do setor de transporte público urbano 
e metropolitano de passageiros”. 
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
87/09 – do Sr. Jaime Martins – que “propõe que a Co-
missão de Viação e Transportes da Câmara dos De-
putados execute fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária e patrimonial na Petrobras, especificamente 
quanto aos preços praticados para os combustíveis no 
mercado interno brasileiro”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ARGÔLO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.971/06 – do Sr. Maurício Quin-
tella Lessa – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que “Institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”, para garantir livre estacionamento e para-
da aos veículos de Oficiais de Justiça em diligência”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 333/11 – do Sr. Hugo Leal – que 
“altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor so-
bre o atendimento ao usuário nos órgãos ou entidades 
executivos de trânsito”. 
RELATOR: Deputado GIROTO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 761/11 – do Sr. Padre Ton – que 
“altera a redação do inciso VI do art. 244 da Lei nº 9.503, 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ANDERSON FERREIRA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
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PROJETO DE LEI Nº 936/11 – do Sr. Leonardo Quin-
tão – que “altera dispositivo do art. 105 da Lei nº 9.503, 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para incluir equipamento obrigatório para os veículos 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 992/11 – do Sr. Aguinaldo Ribeiro 
– que “altera o Código de Trânsito Brasileiro para dispor 
sobre a competência para instalação e operação de 
aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, 
reações químicas ou qualquer outro meio tecnologi-
camente disponível” 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 1.560/11 – do Sr. Jesus Ro-
drigues – que “acrescenta art. 280-A à Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Jose Stédile, em 05/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 1.687/11 – do Sr. Antônio Rober-
to – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
incluir a avaliação psicológica nos cursos de reciclagem 
de motoristas infratores”. (Apensado: PL 1.825/2011) 
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 1.825/11, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Geraldo Simões e Hugo 
Leal em 26/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 1.769/11 – do Sr. Diego Andrade 
– que “denomina “Rodovia Presidente Itamar Franco” a 
Rodovia BR 267, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Newton Cardoso em 26/10/2011. 

PROJETO DE LEI Nº 1.815/11 – do Sr. Rubens Bueno 
– que “denomina o trecho da Rodovia BR-158 entre 
os municípios de Campo Mourão e Roncador, no Es-
tado do Paraná, de “ESTRADA PREFEITO HORÁCIO 
AMARAL””. 
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.849/11 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 
de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Na-
cional de Viação, o trecho rodoviário que especifica”. 
RELATOR: Deputado VANDER LOUBET. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.160/11 – do Sr. Reinaldo Azam-
buja – que “altera a redação do art. 1º da Lei nº 5.616, 
de 14 de outubro de 1970”. 
RELATOR: Deputado WELLINGTON FAGUNDES. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-11-11 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.484/09 – do Sr. Beto Albuquer-
que – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre a prestação de fiança administrativa por 
condutores ou proprietários de veículos licenciados no 
exterior que cometerem infração de trânsito”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 2.247/11 – do Sr. Nelson Bor-
nier – que “dispõe sobre o direito de defesa oral na 
contestação de multas por infração de trânsito e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.324/11 – do Sr. Ronaldo Be-
nedet – que “denomina Ponte “Anita Garibaldi” a ponte 
que será construída na travessia da Lagoa da Cabe-
çuda e do Canal Laranjeira da duplicação da BR-101/
Sul, no Município de Laguna – SC”. 
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.329/11 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “denomina “Rodovia Joaquim Pinto Lapa” 
o trecho da Rodovia BR-408 situado no Estado de 
Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.332/11 – do Sr. Paulo Foletto 
– que “altera a redação do inciso III do art. 143 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre con-
dutor de veículo cujo motor tenha potência acima de 
trezentos cavalos de força”. 
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL. 

PROJETO DE LEI Nº 2.334/11 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “torna obrigatório o uso de vidros refletivos em ve-
ículos de transporte coletivo e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GIOVANI CHERINI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.369/11 – do Sr. Guilherme Mussi 
e outros – que “altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, para dispor sobre a placa de 
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identificação dos veículos particulares dos Deputados 
Federais e Senadores da República”. 
RELATOR: Deputado NEWTON CARDOSO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.359/09 – do Senado Federal 
– Expedito Júnior – (PLS 253/2009) – que “regula a 
transmissão, a qualquer título, de autorização para a 
exploração de serviço de táxi”. 
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.027/11 – do Sr. Roberto Brit-
to – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado NEWTON CARDOSO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-11-11 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.561/11 – do Sr. Félix Mendon-
ça Júnior – que “obriga a suspensão de cobrança de 
pedágio e a liberação da passagem de veículos na hi-
pótese de haver retardo no atendimento”. (Apensados: 
PL 1926/2011 e PL 2105/2011) 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR 
ESTUDO E APRESENTAR PROPOSTAS EM RE-

LAÇÃO À REFORMA POLÍTICA. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 14h30

Reunião Deliberativa: 
 Discussão e votação do Parecer do Relator. 

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 RE-
CURSOS MINERAIS EM TERRAS INDÍGENAS, 
DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO 
PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 15 
HORÁRIO: 14h30

A – Reunião Deliberativa: 
Instalação e Eleição do Presidente e Vice-Presidentes. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, 
DO SENADO FEDERAL E APENSADOS, QUE TRA-
TAM DO “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (REVOGA 
A LEI Nº 5.869, DE 1973) 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 
Tema: “Processo de Execução” – Relator-Parcial: Dep. 
Arnaldo Faria de Sá
Convidados:
JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO, Profes-
sor de Direito Processual Civil da PUC/SP (Req. 10);
SÉRGIO MURITIBA, Advogado; Professor e Diretor da 
Escola de Direito de Campo Grande (Req. 10); 
JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Juiz de Direito do 
TJDF – Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Terri-
tórios (Req. 44);
FREDIE DIDIER JUNIOR, Advogado; Professor Adjunto 
do Curso de Direito da UFBA (Req. 10); e
LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO, Advogado; Pro-
fessor da Universidade Católica Dom Bosco de Campo 
Grande – UCDB. (Req. 10 e 35).

B – Deliberação de Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 57/11 – do Sr. Paes Landim – 
que “requer que seja convidado a comparecer a esta 
Comissão Especial, o Desembargador Federal Sou-
za Prudente para discorrer sobre o tema em análise 
neste fórum”. 

REQUERIMENTO Nº 58/11 – do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – (PL 8046/2010) – que “requeiro, nos termos regi-
mentais, a realização de Audiência Pública para debater 
o Projeto de Lei n.º 8.046, de 2010, do Senado Fede-
ral, que trata do “Código de Processo Civil” (revoga a 
Lei nº 5.869, de 1973) (PL804610)”, para ouvirmos o 
Dr. Arystóbulo de Oliveira Freitas, Presidente da As-
sociação dos Advogados de São Paulo”. 

REQUERIMENTO Nº 59/11 – dos Srs. Miro Teixeira 
e Dr. Jorge Silva – (PL 8046/2010) – que “Convite ao 
Senhor Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 
para debater o PROJETO DE LEI Nº 8.046, de 2010, 
que cria o novo Código de Processo Civil.”
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REQUERIMENTO Nº 60/11 – dos Srs. Dr. Jorge Silva 
e Miro Teixeira – (PL 8046/2010) – que “Convite ao 
Senhor Antônio Augusto Genelhú Jr., para debater o 
PROJETO DE LEI Nº 8.046, de 2010, que cria o novo 
Código de Processo Civil.”

REQUERIMENTO Nº 61/11 – do Sr. Vicente Candido 
– (PL 8046/2010) – que “requer a realização de Au-
diência Pública com o Procurador da Fazenda Rafael 
Vasconcellos”. 

REQUERIMENTO Nº 62/11 – do Sr. Arthur Oliveira 
Maia – (PL 8046/2010) – que “requer a realização de 
Conferência na cidade de Vitória da Conquista/BA, 
para debater com representantes de Instituições do 
Estado aspectos relativos ao PROJETO DE LEI Nº 
8.046, de 2010, que cria o novo Código de Proces-
so Civil”. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (40 SESSÕES) 

DECURSO: 29ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 25-11-11 
* prazo prorrogado ad referendum pelo Presidente 

Projetos de Lei (Art. 205, §4º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.025/05 – do Senado Fe-
deral – César Borges – (PLS 37/2004) – que “al-
tera 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, instrumen-
tos e implementos agrícolas”. (Apensados: PL 
4386/2004, PL 2336/1991, PL 3804/1993 (Apen-
sado: PL 4627/1994 (Apensado: PL 1795/2003 
(Apensado: PL 3157/2008))), PL 490/1995, PL 
504/1995, PL 692/1995, PL 1201/1995 (Apensa-
dos: PL 508/1999, PL 3007/2000, PL 5164/2001 
(Apensado: PL 6178/2009) e PL 6507/2002), 
PL 1489/1996, PL 1823/1996 (Apensados: PL 
4729/2004 e PL 6195/2009 (Apensado: PL 
6208/2009)), PL 1824/1996 (Apensado: PL 360/1999 
(Apensado: PL 484/1999)), PL 2624/1996 (Apen-
sados: PL 903/1999 (Apensado: PL 6274/2009), 
PL 2415/2000, PL 4720/1998 e PL 4715/2004), 
PL 3371/1997, PL 486/1999, PL 487/1999, PL 
490/1999, PL 491/1999, PL 492/1999, PL 493/1999, 
PL 494/1999, PL 496/1999, PL 507/1999 (Apen-
sado: PL 512/1999), PL 626/1999, PL 6870/2002, 
PL 7499/2002 (Apensado: PL 6407/2009), 
PL 7506/2002, PL 1522/2003 (Apensados: PL 
1608/2003, PL 2117/2003, PL 6951/2006 (Apensa-
do: PL 215/2011) e PL 7547/2006), PL 3595/2004 

(Apensados: PL 5716/2005 e PL 3839/2008 (Apen-
sado: PL 4892/2009)), PL 3605/2004, PL 3615/2004, 
PL 4150/2004, PL 4333/2004, PL 5983/2005 
(Apensados: PL 7462/2006, PL 4125/2008 e PL 
1850/2011), PL 7088/2006, PL 7232/2006 (Apen-
sados: PL 887/2007, PL 2484/2007, PL 3302/2008 
e PL 5811/2009), PL 203/2007 (Apensados: 
PL 1380/2007 e PL 7111/2010), PL 212/2007, 
PL 361/2007, PL 408/2007, PL 884/2007, 
PL 1316/2007, PL 1482/2007, PL 1909/2007 
(Apensados: PL 2488/2007 e PL 4591/2009), 
PL 2066/2007, PL 2139/2007 (Apensados: PL 
2500/2007 e PL 2106/2011), PL 3015/2008, 
PL 3331/2008, PL 3490/2008, PL 3743/2008 
(Apensado: PL 5585/2009), PL 3751/2008, PL 
3761/2008, PL 3919/2008, PL 4252/2008, PL 
4343/2008, PL 4346/2008, PL 5233/2009, PL 
5460/2009, PL 5475/2009, PL 5748/2009, PL 
5815/2009, PL 6115/2009, PL 6199/2009 (Apen-
sados: PL 2067/2007 (Apensado: PL 3387/2008) 
e PL 7237/2010), PL 6282/2009, PL 6488/2009, 
PL 6581/2009 (Apensado: PL 6487/2009), 
PL 6649/2009, PL 6710/2009, PL 7360/2010, 
PL 7431/2010, PL 7506/2010, PL 7583/2010, 
PL 7584/2010, PL 8046/2010, PL 194/2011, 
PL 202/2011, PL 217/2011, PL 241/2011, PL 
914/2011 (Apensado: PL 915/2011), PL 954/2011, 
PL 1199/2011, PL 1626/2011, PL 1627/2011, 
PL 1628/2011, PL 1650/2011, PL 1922/2011, 
PL 1956/2011, PL 2196/2011, PL 2242/2011, 
PL 2300/2011 (Apensados: PL 2302/2011 e PL 
2303/2011), PL 2399/2011 e PL 2483/2011) 
RELATOR-GERAL: Deputado SÉRGIO BARRADAS 
CARNEIRO.

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” 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 14h30 

A – Audiência Pública: 
TEMA: “A LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL SOBRE 
CORRUPÇÃO EMPRESARIAL”.
Convidados:
Senhor Eduardo Ricardo, Diretor da PATRI Políticas 
Públicas e Relações Institucionais & Comerciais;
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Senhor Leonardo Machado, Machado Meyer Advo-
gados; e
Senhora Vânia Vieira, Diretora de Prevenção da Cor-
rupção da Controladoria-Geral da União – CGU.

B – Deliberação de Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 19/11 – do Sr. Carlos Zarattini 
– (PL 6826/2010) – que “requer a realização de Se-
minário/Fórum de Debates em Curitiba – PR com a 
Comissão Especial do PL 6826, de 2010 – Atos Con-
tra a Administração Pública – para um amplo debate 
com autoridades, juristas e entidades e organizações 
da sociedade civil de apoio à prevenção da corrupção 
com vistas ao aperfeiçoamento da nossa legislação 
para a punição não somente das pessoas físicas, mas 
também da outra ponta do processo de corrupção, as 
empresas corruptoras”. 

REQUERIMENTO Nº 20/11 – do Sr. Carlos Zarattini 
– (PL 6826/2010) – que “requer a realização de Se-
minário/Fórum de Debates em São Paulo – SP com a 
Comissão Especial do PL 6826, de 2010 – Atos Con-
tra a Administração Pública – para um amplo debate 
com autoridades, juristas e entidades e organizações 
da sociedade civil de apoio à prevenção da corrupção 
com vistas ao aperfeiçoamento da nossa legislação 
para a punição não somente das pessoas físicas, mas 
também da outra ponta do processo de corrupção, as 
empresas corruptoras”. 

REQUERIMENTO Nº 21/11 – do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – (PL 6826/2010) – que “”Requer a rea-
lização de Seminário/Fórum de Debates em Reci-
fe – PE com a Comissão Especial do PL 6826, de 
2010 – Atos Contra a Administração Pública – para 
um amplo debate com autoridades, juristas e enti-
dades e organizações da sociedade civil de apoio à 
prevenção da corrupção com vistas ao aperfeiçoa-
mento da nossa legislação para a punição de pes-
soas jurídicas”. 

REQUERIMENTO Nº 22/11 – do Sr. Carlos Zarat-
tini – (PL 6826/2010) – que “solicita seja convida-
do o Senhor Paulo Skaf, Presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP a 
comparecer a esta comissão para expor sobre a 
responsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a administração 
pública, na audiência pública a realizar-se na cidade 
de São Paulo – SP”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 8035, DE 2010, 
DO PODER EXECUTIVO, QUE “APROVA O PLA-
NO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA O DECÊ-
NIO 2011-2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 14h30

A – Audiência Pública: 
Tema: O Relatório PISA – Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos
Convidados:
· Sra. PRISCILA FONSECA DA CRUZ, Diretora-Exe-
cutiva do Movimento Todos pela Educação
· Sr. JOSÉ FRANCISCO SOARES, Especialista em 
Avaliação da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG)
· Sr. ALEXANDRE PINTO CARVALHO BRAGA, Diretor 
da Produtora Cinevídeo. 
· Sra. MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO, 
Socióloga, Mestre em Ciência Política e Professora 
da UNICAMP; e
· Sr. REYNALDO FERNANDES, Professor titular da 
Faculdade de Economia da USP e membro do CNE – 
Conselho Nacional de Educação. 
(Req. nº 77/11)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROMO-
VER ESTUDOS E PROPOSIÇÕES DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS E DE PROJETOS DE LEI DESTINA-
DOS A COMBATER E PREVENIR OS EFEITOS DO 

CRACK E DE OUTRAS DROGAS ILÍCITAS. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 14h30

A – Deliberação de Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 73/11 – do Sr. Reginaldo Lopes 
– que “requer que seja convidado o Dr. Cloves Benevi-
des, Subsecretário de Políticas Antidrogas do Estado 
de Minas, para participar de audiência pública nesta 
Comissão e contribuir para o debate sobre o combate 
e prevenção dos efeitos das drogas ilícitas” 

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, IM-
PORTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

POR UMA EMPRESA PERNAMBUCANA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: A Definir 
HORÁRIO: 14h30 
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A – Reunião Deliberativa: 
Exposição sobre as diligências realizadas;
Roteiro dos Trabalhos; e
Assuntos Internos. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (10 DIAS) 

Decurso: 7º dia
Último Dia: 12/11/2011

PROJETO DE LEI Nº 29/2011-CN, que “Institui o Plano 
Plurianual da União para o período 2012-2015.”
RELATOR: Senador WALTER PINHEIRO

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA-
NENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES 
EM 08/11/2011: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 

PROJETO DE LEI Nº 2.535/2011 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 

PROJETO DE LEI Nº 2.503/2011 

PROJETO DE LEI Nº 2.504/2011 

PROJETO DE LEI Nº 2.506/2011 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 93/2011 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 94/2011 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 95/2011 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 2.502/2011 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 2.505/2011 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 

PROJETO DE LEI Nº 2.516/2011 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 1.014/2003 

PROJETO DE LEI Nº 2.498/2011 

PROJETO DE LEI Nº 2.508/2011 

Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE LEI Nº 2.510/2011 

(Encerra-se a sessão às 2 horas e 29 
minutos.)

 
DESPACHOS DO PRESIDENTE

 
INDICAÇÃO Nº 1.789, DE 2011 

(Do Sr. Amauri Teixeira) 

Sugere ao Presidente da Câmara dos 
Deputados a criação de Comissão Espe-
cial, em caráter de urgência, para tratar de 
questões relacionadas ADI 3.239 que diz 
respeito ao Decreto 4.887/2003 

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇÃO POR 
NÃO ESTAR DEVIDAMENTE FORMALIZADA, 
NOS TERMOS DO ART. 137, § 1º, INCISO 
I E II, “c”, DO REGIMENTO INTERNO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS. OFICIE-SE E, 
APÓS, PUBLIQUE-SE.) 

 
INDICAÇÃO Nº 1.801, DE 2011 

(Do Sr. Amauri Teixeira) 

Sugere ao Presidente da Câmara dos 
Deputados a criação de uma Comissão 
Externa da Câmara dos Deputados para 
promover diligências nos Estados onde há 
indícios de violência e ameaça a integridade 
física nos territórios quilombolas 

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇÃO POR 
NÃO ESTAR DEVIDAMENTE FORMALIZADA, 
NOS TERMOS DO ART. 137, § 1º, INCISO 
I E II, “c”, DO REGIMENTO INTERNO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS. OFICIE-SE E, 
APÓS, PUBLIQUE-SE.) 

 
REQUERIMENTO Nº 3.466, DE 2011 

(Da Sra. Teresa Surita) 

Requer o apensamento do PROJETO 
DE LEI Nº 1.432, de 2011, ao PROJETO DE 
LEI Nº 7539, de 2010 

(INDEFIRO, NOS TERMOS DO ART. 142 
DO RICD, O PEDIDO DE APENSAÇÃO CON-
TIDO NO REQUERIMENTO N. 3466/2011, 
POR ENTENDER ACERTADO O DESPACHO 
INICIAL APOSTO AO PL N. 1432/2011. PU-
BLIQUE-SE. OFICIE-SE.) 

ATO DA PRESIDÊNCIA
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PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 1.296-A, DE 2007 
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 
2002, para conceder desconto na tarifa de ener-
gia elétrica consumida por entidades filantrópi-
cas; tendo parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família, pela aprovação, com substi-
tutivo (relator: DEP. ROGÉRIO CARVALHO).

Despacho: Às Comissões De Seguridade 
Social E Família; Minas E Energia; Finanças E 
Tributação (Mérito E Art. 54, RICD) E Constitui-
ção E Justiça E De Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação Do Parecer Da Comissão De Segurida-
de Social E Família

I – Relatório

O PROJETO DE LEI Nº 1.296, de 2007, busca 
conceder às entidades filantrópicas um desconto de, 
no mínimo, quarenta por cento na tarifa de energia 
elétrica de sua respectiva classe da Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL.

Considera-se entidade filantrópica aquela porta-
dora de Certificado de Entidade Beneficente de Assis-
tência Social, concedido pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS.

A proposta também pretende alterar o caput e o 
inciso V do art. 13 da Lei nº 10.438, de 2002, para incluir 
as entidades filantrópicas, ao lado dos consumidores 
finais da Subclasse Residencial Baixa Renda, como 
destinatárias da modicidade de tarifa de fornecimento 
de energia elétrica, mediante subvenção econômica.

A proposição está sujeita à apreciação conclusiva 
e foi distribuída às Comissões de Seguridade Social 
e Família; de Minas e Energia; de Finanças e Tributa-
ção (mérito e art. 54 do Regimento Interno da Casa); 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 do 
Regimento Interno da Casa). 

No prazo regimental, não foram apresentadas emen-
das nesta Comissão de Seguridade Social e Família.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

A seguridade social destina-se a assegurar os direitos 
sociais relativos à saúde, à previdência e à assistência so-
cial, por meio de ações de iniciativa dos Poderes Públicos 
e da sociedade, conforme art. 194 da Constituição Federal. 

Para cumprir com essa missão, nossa Carta Mag-
na prevê, em seu art. 195, que o sistema será finan-
ciado por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, e das contribuições sociais.

Desse modo, mostra-se evidente a escolha do legis-
lador constituinte ao elevar a solidariedade à condição de 
princípio fundante da República e do Estado Democrático 
de Direito brasileiros, na medida em que constitui um va-
lor a embasar o reconhecimento dos direitos humanos e 
a própria ideia motivadora da criação do Estado, com a 
finalidade de prover as pessoas necessitadas das con-
dições dignas de vida e subsistência, as quais integram 
o ideal de respeito à dignidade da pessoa humana.

Por meio da solidariedade se constrói um mode-
lo que direciona os esforços e contribuições de todos 
para promover o bem comum, sem preconceitos nem 
discriminação, na busca do ideal de justiça social, por 
meio da erradicação da pobreza e da marginalização, 
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da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
São esses os objetivos fundamentais da República.

Assim se justifica a distribuição de custos, diluídos 
por toda a base de contribuintes subvencionados com a 
tarifa módica de fornecimento de energia elétrica, para 
cumprir com a expansão das atividades das entidades 
beneficentes de assistência social que, comprovada-
mente, prestam serviços sem fins lucrativos nas áreas 
de assistência social, saúde e educação. 

Essas instituições acolhem, diariamente, pessoas 
doentes, idosas, com deficiência, abandonadas à própria 
sorte, para lhes fornecer abrigo, alimentação, tratamento, 
orientação, formação. São indivíduos desprovidos dos mí-
nimos sociais para a sobrevivência com dignidade, sendo 
dever de todos atuar em colaboração para acolhê-los.

Além disso, a proposta não busca conceder isen-
ção da tarifa de energia elétrica a essas entidades, 
mas apenas um abatimento de, pelo menos, quaren-
ta por cento, e destinado somente às entidades que 
preencherem os mesmos requisitos de concessão de 
isenção da cota patronal de contribuições previden-
ciárias. Alteramos esse percentual para vinte e cinco 
por cento, isto é, ¼ (um quarto) da conta de energia, 
uma vez que isso se apresenta muito mais razoável. 

Um possível aumento na tarifa para o usuário fi-
nal será largamente compensado pela ampliação dos 
serviços da rede de proteção social atualmente ofereci-
da, aproximando o nosso País do ideal principiológico 
de universalização dos serviços de seguridade social.

Observamos, ainda, que a norma de regência das 
entidades beneficentes de assistência social é, atual-
mente, a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, pro-
mulgada após o oferecimento da proposição em apreço. 
Além disso, a alteração do inciso V do art. 13 da Lei n° 
10.438, de 26 de abril de 2002, perdeu a oportunidade, 
pois o ano de 2008, último da série prevista, já se pas-
sou. Por esses motivos, oferecemos Substitutivo para 
proceder às adequações necessárias nos dispositivos 
pertinentes e suprimir os inoficiosos, mas também para 
alterar algumas questões de mérito. Vejamos:

É importante criar outras condições para que 
as Entidades Beneficentes titulares do Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social, conferido 
pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
possam gozar subvenção econômica de 25% (vinte e 
cinco por cento) nas suas contas de energia elétrica. 

No caso, o Substitutivo fixa como condição para 
a aquisição da subvenção econômica, além do men-
cionado certificado emitido pelo CNAS, às seguintes: 

que as entidades beneficentes na área da saú-
de tenham tanto a receita como atendam os usuários 
em percentual maior de 80% (oitenta por cento) do 
Sistema Único de Saúde – SUS. Em outras palavras, 

que a receita-SUS da entidade corresponda a mais de 
80% de sua receita total; e que mais de 80% dos seus 
usuários sejam de atendimento-SUS 

que aquelas entidades beneficentes de cuidado 
e atenção aos idosos ou às crianças tenham como 
porta de entrada somente usuários carentes, isto é, 
somente atendam os idosos e as crianças vulneráveis 
e sem nenhum tipo de exigência de contraprestação. 

Ora, é sabido que algumas entidades dispõem do 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, 
conferido pelo Conselho Nacional de Assistência Social 
– CNAS de modo justo e conforme as regras jurídicas. 
Tais entidades recebem os benefícios jurídicos pertinen-
tes e também doações de grupos e empresas privadas, 
justamente em virtude da qualidade do serviço prestado, 
da honestidade no trato das questões públicas e do pro-
fissionalismo desempenhado. Todavia, tais entidades são 
diferentes de outras entidades que não têm como parceiros 
as grandes empresas e grupos econômicos, que buscam 
associar o seu nome ao desempenho da responsabilidade 
social somente às entidades beneficentes que já contam 
com status social elevado e um amplo e prévio conheci-
mento por parte vários segmentos sociais. Logo, é impe-
rioso diferenciar tais entidades para o gozo da subven-
ção econômica de energia elétrica, muito embora ambas 
possam dispor do referido certificado emitido pelo CNAS.

Assim, o substitutivo ora apresentado entende 
que o multicitado certificado de entidade beneficente 
de assistência social, emitido pelo CNAS, é necessário, 
mas não suficiente. Daí o estabelecimento de outras 
condições, como acima demonstrado. 

Por todo o exposto, votamos pela aprovação do 
PROJETO DE LEI Nº 1.296, de 2007, na forma do 
Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, de 2011. – Deputado Rogério 
Carvalho, Relator.

1º SUBSTITUTIVO AO PROJETO 
DE LEI No 1.296, DE 2007

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1º O caput do art. 13 da Lei n° 10.438, de 26 de 

abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13. Fica criada a Conta de Desenvol-
vimento Energético – CDE, visando o desenvol-
vimento energético dos Estados e a competiti-
vidade da energia produzida a partir de fontes 
eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, 
gás natural e carvão mineral nacional, nas áreas 
atendidas pelos sistemas interligados, promover 
a universalização do serviço de energia elétrica 
em todo o território nacional e garantir recursos 
para atendimento à subvenção econômica desti-
nada à modicidade da tarifa de fornecimento de 
energia elétrica às entidades filantrópicas e aos 
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consumidores finais integrantes da Subclasse 
Residencial Baixa Renda, devendo seus recur-
sos se destinar às seguintes utilizações:

 ..................................................... (NR)”

Art. 2º A Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 
2009, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 38-A. As entidades beneficentes de as-
sistência social farão jus a um desconto de vinte 
e cinco por cento na tarifa de energia elétrica de 
sua respectiva classe, estabelecida pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica – Aneel, desde que:

I – atendam aos requisitos do art. 29 desta Lei;
II – executem ações e serviços de saúde, 

cujos usuários e receita sejam oriundos do Sis-
tema Único de Saúde – SUS na proporção igual 
ou superior ao percentual de oitenta por cento;

II – operem cuidados e atenção exclusi-
vamente com idosos ou crianças carentes e 
que não haja contraprestação por esses cui-
dados e atenção.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após cento e oi-
tenta dias da data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de setembro de 2011. – 
Deputado Rogério Carvalho, Relator.

I – Complementação de Voto

Em reunião deliberativa desta Comissão, reali-
zada no dia 28 de setembro de 2011, após a leitura 
do parecer, visando à melhoria deste Projeto de Lei e, 
consequentemente, garantindo com que ele seja bem 
aplicado, acatei a sugestão dos Parlamentares presen-
tes acrescentando no inciso III do Art. 2º do substitu-
tivo o texto: “pessoas com deficiência” e fazendo uma 
adequação no segundo parágrafo do relatório. 

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
PROJETO DE LEI Nº 1.296/07, na forma do novo pa-
recer, com o substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 28 de setembro de 2011. – 
Deputado Rogério Carvalho, Relator.

I – Relatório

O PROJETO DE LEI Nº 1.296, de 2007, busca 
conceder às entidades filantrópicas um desconto de, 
no mínimo, quarenta por cento na tarifa de energia 
elétrica de sua respectiva classe da Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL.

Considera-se entidade filantrópica aquela por-
tadora de Certificado de Entidade Beneficente de As-
sistência Social.

A proposta também pretende alterar o caput e o 
inciso V do art. 13 da Lei nº 10.438, de 2002, para incluir 
as entidades filantrópicas, ao lado dos consumidores 
finais da Subclasse Residencial Baixa Renda, como 
destinatárias da modicidade de tarifa de fornecimento 
de energia elétrica, mediante subvenção econômica.

A proposição está sujeita à apreciação conclusiva 
e foi distribuída às Comissões de Seguridade Social 
e Família; de Minas e Energia; de Finanças e Tributa-
ção (mérito e art. 54 do Regimento Interno da Casa); 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 do 
Regimento Interno da Casa). 

No prazo regimental, não foram apresentadas emen-
das nesta Comissão de Seguridade Social e Família.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

A seguridade social destina-se a assegurar os 
direitos sociais relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social, por meio de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, conforme art. 194 
da Constituição Federal. 

Para cumprir com essa missão, nossa Carta Mag-
na prevê, em seu art. 195, que o sistema será finan-
ciado por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, e das contribuições sociais.

Desse modo, mostra-se evidente a escolha do legis-
lador constituinte ao elevar a solidariedade à condição de 
princípio fundante da República e do Estado Democrático 
de Direito brasileiros, na medida em que constitui um va-
lor a embasar o reconhecimento dos direitos humanos e 
a própria ideia motivadora da criação do Estado, com a 
finalidade de prover as pessoas necessitadas das con-
dições dignas de vida e subsistência, as quais integram 
o ideal de respeito à dignidade da pessoa humana.

Por meio da solidariedade se constrói um mode-
lo que direciona os esforços e contribuições de todos 
para promover o bem comum, sem preconceitos nem 
discriminação, na busca do ideal de justiça social, por 
meio da erradicação da pobreza e da marginalização, 
da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
São esses os objetivos fundamentais da República.

Assim se justifica a distribuição de custos, diluídos 
por toda a base de contribuintes subvencionados com a 
tarifa módica de fornecimento de energia elétrica, para 
cumprir com a expansão das atividades das entidades 
beneficentes de assistência social que, comprovada-
mente, prestam serviços sem fins lucrativos nas áreas 
de assistência social, saúde e educação. 

Essas instituições acolhem, diariamente, pessoas 
doentes, idosas, com deficiência, abandonadas à própria 
sorte, para lhes fornecer abrigo, alimentação, tratamento, 
orientação, formação. São indivíduos desprovidos dos mí-
nimos sociais para a sobrevivência com dignidade, sendo 
dever de todos atuar em colaboração para acolhê-los.

Além disso, a proposta não busca conceder isen-
ção da tarifa de energia elétrica a essas entidades, 
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mas apenas um abatimento de, pelo menos, quaren-
ta por cento, e destinado somente às entidades que 
preencherem os mesmos requisitos de concessão de 
isenção da cota patronal de contribuições previden-
ciárias. Alteramos esse percentual para vinte e cinco 
por cento, isto é, ¼ (um quarto) da conta de energia, 
uma vez que isso se apresenta muito mais razoável. 

Um possível aumento na tarifa para o usuário fi-
nal será largamente compensado pela ampliação dos 
serviços da rede de proteção social atualmente ofereci-
da, aproximando o nosso País do ideal principiológico 
de universalização dos serviços de seguridade social.

Observamos, ainda, que a norma de regência das 
entidades beneficentes de assistência social é, atual-
mente, a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, pro-
mulgada após o oferecimento da proposição em apreço. 
Além disso, a alteração do inciso V do art. 13 da Lei n° 
10.438, de 26 de abril de 2002, perdeu a oportunidade, 
pois o ano de 2008, último da série prevista, já se pas-
sou. Por esses motivos, oferecemos Substitutivo para 
proceder às adequações necessárias nos dispositivos 
pertinentes e suprimir os inoficiosos, mas também para 
alterar algumas questões de mérito. Vejamos:

É importante criar outras condições para que 
as Entidades Beneficentes titulares do Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social, conferido 
pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
possam gozar subvenção econômica de 25% (vinte e 
cinco por cento) nas suas contas de energia elétrica. 

No caso, o Substitutivo fixa como condição para 
a aquisição da subvenção econômica, além do men-
cionado certificado emitido pelo CNAS, às seguintes: 

que as entidades beneficentes na área da saú-
de tenham tanto a receita como atendam os usuários 
em percentual maior de 80% (oitenta por cento) do 
Sistema Único de Saúde – SUS. Em outras palavras, 
que a receita-SUS da entidade corresponda a mais de 
80% de sua receita total; e que mais de 80% dos seus 
usuários sejam de atendimento-SUS 

que aquelas entidades beneficentes de cuidado 
e atenção aos idosos ou às crianças tenham como 
porta de entrada somente usuários carentes, isto é, 
somente atendam os idosos e as crianças vulneráveis 
e sem nenhum tipo de exigência de contraprestação. 

Ora, é sabido que algumas entidades dispõem do 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, 
conferido pelo Conselho Nacional de Assistência Social 
– CNAS de modo justo e conforme as regras jurídicas. 
Tais entidades recebem os benefícios jurídicos pertinen-
tes e também doações de grupos e empresas privadas, 
justamente em virtude da qualidade do serviço prestado, 
da honestidade no trato das questões públicas e do pro-
fissionalismo desempenhado. Todavia, tais entidades são 

diferentes de outras entidades que não têm como parceiros 
as grandes empresas e grupos econômicos, que buscam 
associar o seu nome ao desempenho da responsabilidade 
social somente às entidades beneficentes que já contam 
com status social elevado e um amplo e prévio conheci-
mento por parte vários segmentos sociais. Logo, é impe-
rioso diferenciar tais entidades para o gozo da subven-
ção econômica de energia elétrica, muito embora ambas 
possam dispor do referido certificado emitido pelo CNAS.

Assim, o substitutivo ora apresentado entende 
que o multicitado certificado de entidade beneficente 
de assistência social, emitido pelo CNAS, é necessário, 
mas não suficiente. Daí o estabelecimento de outras 
condições, como acima demonstrado. 

Por todo o exposto, votamos pela aprovação do 
PROJETO DE LEI Nº 1.296, de 2007, na forma do 
Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 28 de setembro de 2011. – 
Deputado Rogério Carvalho, Relator.

2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO 
DE LEI No 1.296, DE 2007

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1º O caput do art. 13 da Lei n° 10.438, de 26 de 

abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13. Fica criada a Conta de Desenvol-
vimento Energético – CDE, visando o desenvol-
vimento energético dos Estados e a competiti-
vidade da energia produzida a partir de fontes 
eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, 
gás natural e carvão mineral nacional, nas áreas 
atendidas pelos sistemas interligados, promover 
a universalização do serviço de energia elétrica 
em todo o território nacional e garantir recursos 
para atendimento à subvenção econômica desti-
nada à modicidade da tarifa de fornecimento de 
energia elétrica às entidades filantrópicas e aos 
consumidores finais integrantes da Subclasse 
Residencial Baixa Renda, devendo seus recur-
sos se destinar às seguintes utilizações:

 ..................................................... (NR)”

Art. 2º A Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 
2009, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 38-A. As entidades beneficentes 
de assistência social farão jus a um desconto 
de vinte e cinco por cento na tarifa de energia 
elétrica de sua respectiva classe, estabelecida 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – 
Aneel, desde que:

I – atendam aos requisitos do art. 29 desta Lei;
II – executem ações e serviços de saúde, 

cujos usuários e receita sejam oriundos do Sis-
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tema Único de Saúde – SUS na proporção igual 
ou superior ao percentual de oitenta por cento;

III – operem cuidados e atenção exclusi-
vamente com idosos, pessoas com deficiência 
ou crianças carentes e que não haja contra-
prestação por esses cuidados e atenção.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após cento e oi-
tenta dias da data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de setembro de 2011. – 
Deputado Rogério Carvalho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
com substitutivo, o PROJETO DE LEI Nº 1.296/2007, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Rogério Car-
valho, que apresentou complementação de voto. O De-
putado Eduardo Barbosa apresentou voto em separado. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Sa-
raiva Felipe – Presidente, Padre João, Dr. Paulo César 
e Amauri Teixeira – Vice-Presidentes, Aline Corrêa, An-
dré Zacharow, Antonio Brito, Benedita da Silva, Chico 
D’Angelo, Dr. Jorge Silva, Dra. Elaine Abissamra, Edu-
ardo Barbosa, Elcione Barbalho, Eleuses Paiva, Jandira 
Feghali, Jhonatan de Jesus, José Linhares, Lael Varella, 
Marcus Pestana, Nilda Gondim, Raimundo Gomes de 
Matos, Rogério Carvalho, Rosinha da Adefal, Sueli Vidi-
gal, Cida Borghetti, Dr. Aluizio, Erika Kokay, Mandetta, 
Pastor Eurico, Raimundão e Roberto de Lucena. 

Sala da Comissão, 28 de setembro de 2011. – 
Deputado Saraiva Felipe, Presidente.

VOTO EM SEPARADO 
(Do Deputado Eduardo Barbosa)

I – Relatório

O PROJETO DE LEI Nº 1.296, de 2007, de autoria 
do Deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME, 
propõe ser concedido desconto de quarenta por cento, 
no mínimo, na tarifa de energia elétrica das entidades 
filantrópicas portadoras do Certificado de Entidade Bene-
ficente de Assistência Social. Assim, sugere a alteração 
do art. 13, “caput” e inciso V, da Lei nº 10.438, de 28 de 
abril de 2002, que “dispõe sobre a expansão da oferta 
de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária 
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a uni-
versalização do serviço público de energia elétrica, dá 
nova redação às Leis nº 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, nº 9.648, de 27 de maio de 1998, nº. 3890-A, de 
25 de abril de 1961, nº 5.655, de 20 de maio de 1971, 
nº 5.899, de 5 de julho de 1973, nº 9.991, de 24 de ju-

lho de 2000, e dá outras providências”, para incluir as 
entidades beneficentes entre os beneficiários da sub-
venção econômica garantida pelos recursos decorren-
tes da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE.

A proposição foi distribuída para a Comissão de 
Seguridade Social e Família, a Comissão de Minas e 
Energia, a Comissão de Finanças e Tributação e a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, es-
tando sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões.

É o relatório.

II – Voto

A iniciativa da proposição aqui examinada me-
rece todos os elogios e o apoio desta Comissão Per-
manente, pois é preciso consolidar a relevância que a 
contribuição da iniciativa privada presta em matéria de 
execução das políticas sociais, por meio das atividades 
realizadas com recursos destinados a entidades sem 
fins lucrativos, que suprem, muitas vezes, notórias de-
ficiências dos serviços públicos voltados à assistência, 
à saúde e ao amparo de pessoas menos favorecidas. 

A proposição de autoria do deputado Antônio 
Carlos Mendes Thame determina que entidades fi-
lantrópicas terão desconto, mínimo, de 40% (quarenta 
por cento) na tarifa de energia elétrica, conforme vier 
a estabelecer a Agência Nacional de Energia Elétri-
ca – ANEEL. Também preserva a obrigatoriedade de 
obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social, concedido pelo Conselho Nacional 
de Assistência Social – CNAS. Constata-se que haverá 
um duplo controle para as entidades poderem benefi-
ciar-se da redução tarifária do insumo energia elétrica.

A proposição possibilita dar efetividade a dis-
positivos constitucionais que asseguram a saúde, a 
educação e a assistência social como direito assegu-
rado a todos e dever do Estado, “garantido mediante 
políticas sociais e econômicas”, conforme expressa-
mente determina o artigo 196, da Constituição Federal 
vigente. Também é determinação constitucional que 
“As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: I – (...) ; III – participação da comunidade. 
“ Verifica-se ainda que a Constituição determina que 
“As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo di-
retrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas 
e as sem fins lucrativos” (artigo 199, Parágrafo 1º.).

Também as ações educacionais e de assistência so-
cial gozam de respaldo constitucional quanto às obrigações 
do Estado e a particpação da sociedade civil organizada.
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A redução de tarifa de eletricidade proposta no 
Projeto de Lei irá possibilitar às entidades alcançadas 
pelo benefício a redução do custo do insumo utilizado, 
tendo assim relação direta com as atividades prestadas 
de assistência social e à saúde, uma vez que a energia 
consumida pelas instalações e aparelhagem decorre 
exatamente da prestação dos serviços, da qualidade 
dos mesmos e do nível de prestação. Com isso, ob-
viamente, adotada a redução na tarifa de eletricidade, 
haverá condições para melhoria no atendimento e para 
aplicação de mais recursos em investimentos e pesso-
al, o que repercutirá na qualidade daqueles serviços.

Mais especificamente tratando-se de entidades 
assistenciais gerais, constata-se que a desoneração 
que o Projeto de Lei preconiza irá também representar 
subsídio social a pessoas carentes que necessitam da 
assistência provida pelas instituições filantrópicas, quer 
se constituam de entidades de longa permanência para 
idosos, abrigamento para pessoas com deficiência, e 
ainda para crianças e adolescentes em risco social.

Não se pode ignorar que a iniciativa legislativa de 
autoria do deputado Mendes Thame representa benefício 
indireto aos segmentos mais necessitados da população, 
abrigados ou assistidos por instituições filantrópicas, na 
medida em que proporciona desconto nas tarifas de 
energia elétrica, constituindo procedimento semelhan-
te ao adotado em favor dos consumidores residenciais 
das faixas mais baixas de renda, contribuindo dessa 
forma, sem qualquer sombra de dúvida, para a política 
de universalização dos serviços de fornecimento de 
energia elétrica e para a elevação da qualidade de vida 
de franjas menos favorecidas da população brasileira. 

Neste sentido, inclusive, não existirá qualquer su-
perposição de subsídios, pois o consumo da energia 
elétrica que poderia estar se agregando às contas de 
residências de famílias de menor renda sem, no entan-
to, representar garantia plena de bem-estar e cobertura 
social para os desvalidos, acaba, de certa forma, reper-
cutindo em favor daquelas famílias ou de indivíduos ex-
cluídos e até sem qualquer proteção familiar, ainda que 
precária, mesmo se, em um primeiro estágio, aparente 
estar sendo diretamente atribuído a entidades filantró-
picas de direito privado sem fins lucrativos.

O que se terá, portanto, é um agregado de bene-
fícios direcionados a famílias de baixa renda e a con-
tingentes de indivíduos desvalidos ou desprotegidos, 
representando o Projeto de Lei em exame exemplo de 
ação de política social.

Assim, estas as razões por que somos pela apro-
vação da proposição apresentada.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2008. – 
Deputado Eduardo Barbosa, PSDB/MG.

PROJETO DE LEI Nº 3.518-A, DE 2008 
(Dos Srs. Henrique Afonso e Miguel Martini)

Acrescenta parágrafo único ao art. 81 
da Lei nº 9.394, de de 20 de dezembro de 
1996, que institui as diretrizes e bases da 
educação nacional e dispõe sobre o ensino 
domiciliar; tendo parecer da Comissão de 
Educação e Cultura, pela rejeição deste e 
do de nº 4.122/08, apensado (relator: DEP. 
WALDIR MARANHÃO).

Despacho: Às Comissões De Educação 
E Cultura E Constituição E Justiça E De Cida-
dania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação Do Parecer Da Comissão De Educação 
E Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe introduz modificação 
na LDB – a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (Lei nº 9.394, de 1996), tendo em vista estabelecer 
as condições para que seja autorizado o ensino domici-
liar no país. Entre esses condicionantes destacam-se a 
obrigatoriedade de obediência às diretrizes curriculares 
e currículos oficiais e ao calendário de avaliações anuais 
para aferição do progresso educacional das crianças e 
jovens submetidos a tal regime, atribuindo-se também 
aos pais a responsabilidade perante a escola pelo ren-
dimento das avaliações destes estudantes. O projeto 
prevê ainda que caso as notas dos testes básicos de 
leitura, escrita e matemática da criança ou do adoles-
cente em regime domiciliar forem aquém do mínimo do 
rendimento escolar nacional, haverá alteração da licen-
ça concedida, que passará a temporária, podendo os 
pais ou guardiães contar com mais um ano escolar de 
recuperação para que o estudante possa melhorar seu 
rendimento e subir suas notas. Se isso não ocorrer, a 
licença para educar em casa será cancelada no final 
do ano escolar de recuperação e a criança deverá ser 
matriculada e passar a frequentar uma escola conven-
cional no ano escolar seguinte.

Os nobres autores da proposta justificam-na, pri-
meiro, com remissão aos artigos 205 e 209 da Consti-
tuição Federal, nos quais se inspiram para afirmar que 
“a educação é direito de todos e dever do Estado e 
da família, devendo ser incentivada a colaboração da 
sociedade para que cumpra seus objetivos de pleno 
desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício 
da cidadania e qualificação para o trabalho” e que o 
“ensino não deverá ser considerado monopólio da ins-
tituição escolar”. Entendem que “O ensino domiciliar 
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permite adequar o processo ensino-aprendizagem às 
necessidades de cada criança e enseja um espaço 
de intensa convivência e educação ou aprendizado 
mútuo para a família. Trata-se, assim, de reforçar o 
insubstituível papel educativo da família na formação 
de seus filhos. (..)”, ressaltando que a prática do ensi-
no domiciliar, ademais, “favorece o desenvolvimento 
da autodisciplina e do aprender a aprender, qualida-
des avidamente buscadas nos profissionais de hoje.” 

Apresentado à Câmara em 05/06/2008, o Pro-
jeto foi distribuído pela Mesa Diretora às Comissões 
de Educação e Cultura (CEC) e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), conforme o Art. 54 do 
Regimento Interno (RICD). A Proposição se sujeita à 
apreciação conclusiva pelas referidas Comissões e 
tramita em regime ordinário.

Recebida pela CEC em 16/06/2008, a ilustre 
Dep. Nice Lobão foi designada sua primeira relatora. 
Nos prazos regulamentares, não foram apresentadas 
emendas ao projeto, que em 17/9/2008 foi devolvido 
à CEC sem manifestação. O nobre Dep. Gastão Viei-
ra foi então designado seu novo relator. O projeto foi 
em 19/12/2008 devolvido à CEC sem manifestação.

Em 22/12/2008 a mesa ordenou a apensação do PL 
4.122/2008, de autoria do então Dep. Walter Brito Neto, 
que “dispõe sobre educação domiciliar”. Com objetivo 
similar ao do projeto principal aqui examinado, esta pro-
posição apensada, além de introduzir modificações na 
LDB, propõe também mudança na Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescen-
te. O proponente argumenta, em favor de sua ideia, que 
“Pesquisa recente junto a 50 profissionais de destaque 
(..) indagou como escolheram a escola para seus filhos. 
A resposta foi que escola boa é a que respeita o ritmo 
de aprendizagem do aluno, incentiva o desenvolvimento 
do espírito crítico, oferece uma formação acadêmica de 
qualidade e é próxima da moradia do estudante. Outro 
estudo mostrou que meninos e meninas se tornam mais 
aptos a desenvolver a criatividade e os aspectos psicoló-
gico, emocional, cognitivo e social quando seu processo 
de aprendizagem na escola envolve brincadeiras e jogos.
(..)Hoje em dia, em todas as partes do Brasil, há pais 
defendendo que este conjunto de fatores só pode ser 
garantido se seus filhos forem educados em casa. São 
diversos os argumentos em favor de tal posição: vão da 
má qualidade da escola pública à violência escolar into-
lerável, passando pelo questionamento dos predominan-
tes valores morais, religiosos, sociais ou das más com-
panhias ou ainda pela distância entre a casa e a escola, 
com consequências indesejáveis para a segurança das 
crianças ou dos jovens. Ou ainda a tese aparece como 
saída para o crônico problema da qualidade e quantidade 
deficientes da oferta da educação básica na zona rural.”

Em 29/04/2009 a então Deputada Bel Mesquita 
foi indicada pela CEC para relatar o processo e em 
9/6/2009, ela apresentou seu Parecer pela rejeição 
do PL nº 3.518/2008, principal e do PL nº 4.122/2008, 
apensado. O Parecer da relatora não chegou a ser vo-
tado na CEC, pois com a aprovação pelo plenário da 
CEC do REQUERIMENTO Nº 250/2009 do então Dep. 
Lobbe Neto, pela realização de Audiência Pública para 
discutir ao tema da educação domiciliar, o projeto foi 
retirado de pauta “de Ofício”. 

A então Deputada Nilmar Ruiz foi em 23/3/2010 
indicada nova relatora para o processo, mas não chegou 
a apresentar seu Parecer e o processo foi devolvido 
sem manifestação. A CEC, em 19/11/2010, fez a de-
signação deste Deputado para a relatoria do processo.

Entretanto, com o fim da legislatura, o projeto e seu 
apensado foram arquivados em 31/1/2011. Por força da 
solicitação de seu autor, o Dep. Henrique Afonso, a pro-
posição e seu anexo foram em 15/2/2011 desarquivados, 
conforme o Artigo 105 do RICD e despacho favorável exa-
rado no REQ-79/2011. Reaberto o prazo e cumpridas as 
formalidades, não se apresentaram emendas ao projeto.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Este PROJETO DE LEI Nº 3.518/2008 e seu apen-
sado, o PL nº 4.122/2008 estiveram, como se disse no 
Relatório, em exame na Comissão de Educação e Cul-
tura na Legislatura passada, tendo recebido manifesta-
ção de sua Relatora, a então Deputada Bel Mesquita, 
pela rejeição. Naquela oportunidade, a matéria e seu 
Parecer não foram objeto de deliberação por este órgão 
colegiado. Incumbido da relatoria no presente momento, 
valho-me, a seguir, das linhas gerais do conteúdo do Pa-
recer da então Deputada Bel Mesquita, cujo voto e sua 
fundamentação nos pareceram oportunos e apropriados.

Os ilustres autores dos Projetos de Lei nº 3.518/2008 
e nº 4.122/2008, aqui focalizados, introduzem modificações 
na legislação de modo a criar condições para o exercício 
do ensino domiciliar, modalidade de oferta educacional re-
conhecida e hoje difundida em diversos países do mundo. 
Com efeito, assim o demonstra o então Deputado Walter 
Brito Neto em favor de sua proposta, ao argumentar que 
“O chamado ensino domiciliar é adotado em vários países 
como Canadá, Inglaterra, México, Alemanha, Espanha, 
França e alguns estados dos Estados Unidos da América. 
Nos EUA, a adesão ao homeschooling (ensino domiciliar) 
hoje reúne mais de 1 milhão de adeptos. A Unesco con-
tabiliza que, ao todo, existiriam no mundo 2 milhões de 
crianças que seguem esse sistema de ensino.” 

Em que pese a argumentação dos colegas par-
lamentares, ao justificarem suas propostas, queremos, 
primeiramente, afirmar que, no nosso entendimento, as 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60771 

experiências de educação domiciliar existentes no país 
confrontam princípios constitucionais, e desobedecem o 
Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
a LDB, que preconizam a matrícula das crianças e ado-
lescentes nos estabelecimentos de ensino da rede formal 
de educação. Esta é, por exemplo, a posição do Ministério 
Público, que, em Minas Gerais, pronunciou-se contra um 
casal residente na cidade de Timóteo, localizada a cerca 
de 200 km da capital mineira, que educava os filhos em 
casa. Também o Superior Tribunal de Justiça, em abril de 
2002, em face de Mandado de Segurança nº 7.407 – DF 
de um outro casal, manifestou o entendimento de que a 
educação ministrada em casa pelos pais aos filhos é mé-
todo alternativo que não encontra amparo na lei superior. 
O casal em questão, residente em Anápolis, Goiás, teve 
seu pleito em favor do ensino domiciliar indeferido pelo 
STJ por seis votos a dois.

Outros educadores eminentes de mesma posi-
ção afirmam que as funções da escola não se resu-
mem ao ensino e que a socialização da criança e do 
jovem, no convívio escolar, tem papel importante em 
suas vidas. “A escola não é necessária apenas pelo 
conhecimento que transmite, mas pelo contexto no qual 
ele é transmitido. É fundamental que a criança cons-
titua conhecimentos, que ela aprenda a negociá-los, 
a compartilhá-los. A família pode fornecer condições 
de socialização de outras formas, mas o difícil é ter 
esse contexto de sala de aula, de coletivo”, aponta a 
educadora Guiomar Namo de Mello. O professor titular 
da Faculdade de Educação da USP, Nelio Bizzo, argu-
menta também que os pais não têm apenas o direito 
de ter escola para os filhos, mas os seus filhos têm, 
igualmente, o direito à escola. O professor e educa-
dor mineiro Carlos Roberto Jamil Cury lembra ainda 
que a escola é uma forma de socialização institucional 
voltada para a superação do egocentrismo: “O amadu-
recimento da cidadania só se dá quando a pessoa se 
vê confrontada por situações onde o respeito de seus 
direitos se põe perante o respeito pelo direito dos ou-
tros.” Segundo ele, o processo de educação escolar 
limitado ao âmbito familiar corre o risco de “reduzir o 
campo de um pertencimento social mais amplo”.1 

Por outro lado, entendemos que não se encontra 
ainda suficientemente demonstrada a eficácia desse 
sistema. Na hipótese do ensino não lograr bons re-
sultados, esse fato poderá causar o atraso do aluno 
no ensino regular, o que exigiria dos pais ainda mais 
conhecimentos para suprir de forma adequada esse 
ensino. No caso do Brasil, sabemos que inexistem 
essas condições, pelo menos em grande parte da po-
pulação. Além disso, este tipo de experiência esco-
lar pode também levar a desvios comportamentais e 

posturas segregacionistas nos alunos, dependendo da 
orientação política, social, religiosa e racial dos pais. 

Ademais, lembramos, por oportuna, matéria publi-
cada na imprensa nacional em 2008, na qual se demons-
trava que o ensino domiciliar tem despertado polêmica 
até em países onde sua prática é reconhecida. É o caso 
de decisão judicial que colocou os cerca de 200 mil pais 
e mães norte-americanos da Califórnia, praticantes do 
ensino domiciliar, diante de uma encruzilhada: se quise-
rem manter os filhos dos 6 aos 18 anos longe da escola 
formal, terão de obter o título de professor, agora exigido 
por lei para a prática do ensino domiciliar. A Alemanha 
também não tem reconhecido esta prática: em 2004, um 
tribunal de Frankfurt recusou por unanimidade o pedido 
de um casal que, por convicções religiosas, reivindicava 
o direito de ensinar os cinco filhos em casa. 

Meus caros colegas deputados da Comissão de 
Educação e Cultura: à luz dos argumentos precedentes, 
e por entender que a experiência e a vivência cotidianas 
na escola são fundamentais para a aprendizagem e para 
a vida, a conformação do caráter e da personalidade 
das crianças e adolescentes, peço-lhes o indispensável 
apoio para a rejeição do PROJETO DE LEI Nº 3.518, 
de 2008, que “Acrescenta parágrafo único ao artigo 81 
da Lei nº 9.394, de 1996, que institui as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, e dispõe sobre o ensino 
domiciliar”, e de seu apensado, o PROJETO DE LEI 
Nº 4.122/2008, que “Dispõe sobre o ensino domiciliar”. 

E por fim, manifesto a minha homenagem à ex-
-deputada Bel Mesquita, que com brilhantismo me 
precedeu no ofício desta relatoria e em cujo Parecer 
amplamente me inspirei.

Sala da Comissão, de 2011. – Deputado Waldir 
Maranhão, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou o PROJETO DE LEI 
Nº 3.518/2008, e do PL 4122/2008, apensado, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Waldir Maranhão. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Fátima Bezerra – Presidente, Lelo Coimbra e Alice 
Portugal – Vice-Presidentes, Alex Canziani, Biffi, Dr. 
Ubiali, Gabriel Chalita, Izalci, Joaquim Beltrão, Luiz 
Carlos Setim, Luiz Noé, Mara Gabrilli, Paulo Freire, 
Paulo Pimenta, Paulo Rubem Santiago, Pedro Uczai, 
Professor Setimo, Professora Dorinha Seabra Rezen-
de, Raul Henry, Rogério Marinho, Stepan Nercessian, 
Tiririca, Waldenor Pereira, Waldir Maranhão, Eleuses 
Paiva, Emiliano José, Ivan Valente, Newton Lima, Pas-
tor Marco Feliciano e Rosane Ferreira. 

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2011. – 
Deputada Fátima Bezerra, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 6.472-C, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Mensagem nº 948/2009 

Aviso nº 954/2009 – C. Civil

Altera o art. 1º da Lei nº 11.145, de 
26 de julho de 2005, que institui a Fun-
dação Universidade Federal do ABC – 
UFABC; tendo pareceres: da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação, com emenda 
(relator: DEP. VICENTINHO); da Comissão 
de Educação e Cultura, pela aprovação, 
com substitutivo (relatora: DEP. FÁTIMA 
BEZERRA); e da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela não implicação da maté-
ria com aumento ou diminuição da receita 
ou da despesa públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária deste, da emenda da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público e do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura (rela-
tor: DEP. RICARDO BERZOINI).

Despacho: Às Comissões De Trabalho, 
De Administração E Serviço Público; Educa-
ção E Cultura; Finanças E Tributação (Art. 54 
RICD); E Constituição E Justiça E De Cidada-
nia (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação Do Parecer Da Comissão De Finanças 
E Tributação

I – Relatório

O PROJETO DE LEI Nº 6.472, de 2009, pretende 
alterar o artigo 1º e da Lei nº 11.145, de 26 de julho 
de 2005, que institui a Fundação Universidade Fede-
ral do ABC – UFABC e revogar o parágrafo único do 
mesmo artigo. 

Segundo a Exposição de Motivos nº 
00192/2009/MP/MEC, a proposta tem por objeti-
vo solucionar dificuldade encontrada pela UFABC 
quanto ao cumprimento da disposição contida no 
parágrafo único do artigo 1º da referida Lei, que 
determinou o registro do Estatuto daquela Funda-
ção no cartório de registro civil competente, o qual 
iria lhe conferir personalidade jurídica. Ocorre que 
a determinação referente ao registro civil não se 
aplica às fundações de direito público. Com a al-
teração pretendida no texto da Lei, fica dirimida 

a questão, fazendo desaparecer a obrigação de 
efetivação do registro civil, ao tornar expressa a 
natureza jurídica da entidade.

A proposição foi submetida à apreciação da 
Comissão de Trabalho de Administração e Serviço 
Público – CTASP e da Comissão de Educação e Cul-
tura – CEC. Na CTASP foi aprovada com Emenda, 
que visa a explicitar os objetivos institucionais da 
UFABC. Já a CEC aprovou o Projeto, na forma de 
Substitutivo, que não somente incorpora a Emenda 
aditiva da CTASP, como busca explicitar, no art. 1º, 
a vinculação da UFABC ao Ministério da Educação e 
definir sua sede e foro no Município de Santo André, 
Estado de São Paulo.

A esta Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT) cabe apreciar a matéria quanto à adequação 
financeira e orçamentária, nos termos do art. 54 do 
Regimento Interno desta Casa – RICD, conforme 
despacho de distribuição, emitido pela Mesa, em 
24/02/10.

Nesta Comissão não foram apresentadas emen-
das à proposição no prazo regimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Compete a esta Comissão de Finanças e Tri-
butação, apreciar a matéria, nos termos do art. 32, 
inciso X, alínea “h”, RICD, e da Norma Interna CFT, 
datada de 29 de maio de 1996, quanto à compatibi-
lidade ou adequação de seus dispositivos vis-à-vis 
o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e 
demais dispositivos legais em vigor, de cunho orça-
mentário e financeiro.

Estabelece a sobredita Norma Interna da CFT, 
em seu art. 1º, § 2º, que “sujeitam-se obrigatoriamente 
ao exame de compatibilidade ou adequação orçamen-
tária e financeira as proposições que impliquem au-
mento ou diminuição da receita ou despesa da União 
ou repercutam de qualquer modo sobre os respectivos 
orçamentos, sua forma e conteúdo”.

Do exame procedido tanto do PL 6.472, de 2009, 
como da Emenda aprovada pela CTASP e do Subs-
titutivo adotado pela CEC, conclui-se que a matéria 
contida em todas essas proposições possui caráter 
meramente normativo, razão pela qual entendemos 
que sua aprovação não provocará qualquer alteração 
nas receitas ou despesas públicas, aplicando-se, por-
tanto, ao caso o disposto no art. 9º da suprarreferida 
Norma Interna, que estabelece in verbis:
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“Art. 9º Quando a matéria não tiver im-
plicações orçamentária e financeira deve-se 
concluir no voto final que à Comissão não 
cabe afirmar se a proposição é adequada 
ou não.”

Em face do exposto, submeto a este egrégio Co-
legiado meu voto pela não implicação da matéria em 
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blica, não cabendo, portanto, pronunciamento quanto 
à adequação financeira e orçamentária do PROJETO 
DE LEI Nº 6.472, de 2009, bem assim da Emenda 
apresentada pela CTASP e do Substitutivo apresen-
tado pela CEC.

Sala da Comissão, 9 de agosto de 2011. – 
Deputado Ricardo Berzoini, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação financeira e orça-
mentária do Projeto de Lei nº 6.472-B/09, da emenda 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e do Substitutivo da Comissão de Educação e 
Cultura, nos termos do parecer do relator, Deputado 
Ricardo Berzoini. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Cláudio Puty, Presidente; Aelton Freitas, Alexandre 
Leite, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Assis Carvalho, 
Audifax, Carmen Zanotto, Edmar Arruda, Jean Wyllys, 
Jerônimo Goergen, João Dado, Jorge Corte Real, José 
Guimarães, José Humberto, Luiz Pitiman, Márcio Rei-
naldo Moreira, Maurício Trindade, Pauderney Avelino, 
Pedro Eugênio, Pepe Vargas, Renzo Braz, Rodrigo 
Maia, Rui Costa, Rui Palmeira, Valmir Assunção, Vaz 
de Lima, Eduardo Cunha, Genecias Noronha, Jose 
Stédile e Reinhold Stephanes. 

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2011. – 
Deputado Cláudio Puty, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 520-A, DE 2011 
(Do Sr. Laercio Oliveira)

Altera Dispositivo Do Decreto-Lei Nº 
2.398, De 21 De Dezembro De 1987, Para 
Reduzir O Valor Do Laudêmio Relativo A 
Imóveis De Propriedade Da União; Tendo 
Parecer Da Comissão De Trabalho, De Ad-
ministração E Serviço Público, Pela Apro-
vação (Relatora: Dep. Gorete Pereira).

Despacho: Às Comissões De Trabalho, 
De Administração E Serviço Público; Finanças 
E Tributação (Mérito E Art. 54, RICD) E Consti-
tuição E Justiça E De Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação Do Parecer Da Comissão De Trabalho, 
De Administração E Serviço Público

I – Relatório

O projeto abordado neste parecer pretende al-
terar o valor de laudêmio incidente sobre a alienação 
de domínio útil relativo a imóveis de propriedade da 
União. Nos termos da legislação vigente, o encargo 
incide sobre o valor atualizado do domínio pleno acres-
cido das benfeitorias erigidas sobre o respectivo ter-
reno; pela proposta, incidiria apenas sobre a primeira 
dessas variáveis.

Segundo o autor, sua iniciativa pretende “re-
duzir os custos expressivos cobrados de brasileiros 
residentes em terrenos de marinha”, os quais, ainda 
de acordo com a justificativa do projeto, “têm, hoje, a 
obrigação de pagar um valor sobre os investimentos 
realizados por sua própria conta quando da transfe-
rência onerosa entre vivos do domínio útil de terreno 
da União”.

Encerrado o prazo regimental para oferecimento 
de emendas, nenhuma sugestão chegou a ser ofere-
cida pelos nobres Pares.

II – Voto da Relatora

O projeto é bastante oportuno e a questão deve 
ser abordada com simplicidade. Se o laudêmio cons-
titui, conforme sustenta a justificativa do projeto, uma 
espécie de tributo, não pode sua incidência onerar 
patrimônio que na prática não pertence ao Estado, o 
qual não contribuiu, em cem por cento dos casos, para 
a edificação de qualquer benfeitoria nos terrenos de 
sua propriedade cujo domínio útil pertence a terceiros.

Saliento apenas que, a pedido do autor e como 
medida de justiça, destaco o fato de que na justificação 
da proposição foram colacionados trechos de brilhante 
texto, elaborado pelo ilustre advogado Rodrigo Marcos 
Antônio Rodrigues, Subcoordenador da Comissão de 
Direito Notarial e Registral, da Ordem dos Advogados 
do Brasil em São Paulo, Subseção Santos. O referido 
artigo dinâmico está publicado e pode ser pesquisado 
no endereço eletrônico www.laudemio.com.br, com o 
título “O que é laudêmio?”.

Tendo em vista esse irrefutável argumento, vota-
-se pela aprovação integral do projeto.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2011. – 
Deputada Gorete Pereira, Relatora.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou o PROJETO DE LEI Nº 520/2011, nos termos 
do Parecer da Relatora, Deputada Gorete Pereira. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Silvio Costa – Presidente, Eros Biondini, Sabino Cas-
telo Branco e Augusto Coutinho – Vice-Presidentes, 
Andreia Zito, Assis Melo, Daniel Almeida, Erivelton 
Santana, Eudes Xavier, Fátima Pelaes, Flávia Morais, 
Gorete Pereira, Laercio Oliveira, Luciano Castro, Mauro 
Nazif, Paulo Pereira da Silva, Policarpo, Roberto Ba-
lestra, Ronaldo Nogueira, Sandro Mabel, Sérgio Mo-
raes, Walney Rocha, Elcione Barbalho, Irajá Abreu e 
Nelson Pellegrino. 

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2011. – 
Deputado Silvio Costa, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.134-A, DE 2011 
(Do Poder Executivo)

Mensagem nº 325/2011

Aviso nº 471/2011 – C. Civil

Dispõe sobre a criação de cargos efe-
tivos, cargos de direção e funções gratifica-
das no âmbito do Ministério da Educação, 
destinados às Instituições Federais de En-
sino, e dá outras providências; tendo pa-
recer da Comissão de Educação e Cultura, 
pela aprovação deste, com emendas, e da 
emenda nº 2/11 apresentada na Comissão, 
e pela rejeição das de nºs 1, 3 e 4/11 (rela-
tor: DEP. ARTUR BRUNO).

Despacho: Às Comissões De Educação 
E Cultura; Trabalho, De Administração E Ser-
viço Público; Finanças E Tributação (Art. 54 
RICD) E Constituição E Justiça E De Cidada-
nia (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Publicação Do Parecer Da Comissão De Educação 
E Cultura

EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI Nº 2.134, DE 2011 

(Do Sr. Chico Alencar)

EMENDA Nº 1/2011

Acrescente-se ao art. 6º do PROJETO 
DE LEI Nº 2.134/2011, que altera a Lei nº 
11.892, de 2008, os seguintes dispositivos:

“Art. 6º A Lei nº 11.892, de 2008, passa 
a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos: 

(…)
Art. 14-A – O Reitor do CPII terá a in-

cumbência de promover, no prazo máximo 
de 180 (cento e oitenta) dias, e em conjun-
to com a comunidade escolar, a elaboração 
e encaminhamento ao MEC da proposta do 
Estatuto do CPII.

Parágrafo único: A comissão encarregada 
da elaboração do Estatuto será integrada pari-
tariamente por representantes da comunidade 
escolar eleitos por seus pares.” (NR)

Justificação

Busca-se, com esses acréscimos ao Capítulo das 
Disposições Transitórias da Lei 11.892/2008, garantir 
para o Colégio Pedro II o prazo estabelecido nessa 
mesma lei para os Institutos Federais no que se refe-
re à elaboração de seu Estatuto. No novo Estatuto do 
Colégio Pedro II deverão ser disciplinados aspectos 
não pormenorizados na Lei 11.892/2008.

A inserção do parágrafo único indica que é im-
portante e necessária a participação efetiva da comu-
nidade escolar na elaboração desse documento, pois 
práticas democráticas devem ser construídas no es-
paço escolar, conforme lição de Paulo Freire: “Tudo 
o que a gente puder fazer no sentido de convocar os 
que vivem em torno da escola, e dentro da escola, no 
sentido de participarem, de tomarem um pouco o des-
tino da escola na mão, deve ser feito” (Instituto Paulo 
Freire in HTTP://www.paulofreire.org/Noticias).

Por todo o exposto, sugere-se a emenda do artigo 
supra referido do PROJETO DE LEI Nº 2134, de 2011.

Sala das sessões, 29 de setembro de 2011. – 
Deputado Chico Alencar, Líder do PSOL.

EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI 2.134, DE 2011 

(Do Sr. Chico Alencar)

EMENDA Nº 2/2011

O art. 6º do PROJETO DE LEI Nº 
2.134/2011 passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 6º A Lei nº 11.892, de 2008, passa 
a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos: 

(...)
CAPÍTULO II-A 
DO COLÉGIO PEDRO II 
Seção I
Da Criação dos Campi do Colégio Pedro II
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Art.13-A. As unidades escolares que atu-
almente compõem a estrutura organizacional 
do Colégio Pedro II passam de forma auto-
mática, independentemente de qualquer for-
malidade, à condição de campi da instituição. 

Parágrafo único. A criação de novos cam-
pi fica condicionada à expedição de autorização 
específica do Ministério da Educação e depen-
derá da existência de instalações adequadas, 
da criação e provimento de cargos efetivos de 
servidores docentes e técnico-administrativos 
e dos recursos financeiros necessários ao seu 
funcionamento.” (NR) 

Justificação

O caput do Art. 2º do PL 2134/2011 já coloca 
como limitação para a implantação de novas unida-
des de ensino e provimento dos respectivos cargos e 
funções gratificadas a existência de instalações ade-
quadas e de recursos financeiros necessários ao seu 
funcionamento. 

No entanto, estas limitações não são suficientes. 
Para a implantação de novos campi serão necessá-
rios ainda a criação e provimento de cargos efetivos 
de docentes e técnicos, visto que esta é condição in-
dispensável à manutenção da qualidade que sempre 
caracterizou o Colégio Pedro II desde a sua fundação, 
em 1837. A substituição de professores, a cada dois 
anos, por término de contrato, poderá comprometer 
a qualidade do acompanhamento e desempenho pe-
dagógico à altura da tradição de excelência do corpo 
docente do mais antigo estabelecimento de ensino pú-
blico do Brasil, bem como inviabilizar a continuidade 
de seu Projeto Político Pedagógico

Por todo o exposto, sugere-se a emenda do artigo su-
pra referido do PROJETO DE LEI Nº 2134, de 2011.

Sala das sessões, 29 de setembro de 2011. – 
Deputado Chico Alencar, Líder do PSOL.

EMENDA MODIFICATIVA AO 
PROJETO DE LEI 2.134, DE 2011 

(Do Sr. Chico Alencar)

Nº 3/2011

Altera o art. 6º do PROJETO DE LEI 
Nº 2.134/2011, que altera a Lei nº 11.892, 
de 2008, para renumerar o art. 13-A, pas-
sando o mesmo a ter o número 13-D, inse-
rido na ora criada Seção IV – Da Estrutura 
Organizacional do Colégio Pedro II, com a 
seguinte redação:

“Art. 6º A Lei nº 11.892, de 2008, passa 
a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos: 

CAPÍTULO II-A
DO COLÉGIO PEDRO II
(...)
Seção IV
Da Estrutura Organizacional do Colégio 

Pedro II
Art. 13-D. O Colégio Pedro II terá a mes-

ma estrutura e organização dos Institutos Fede-
rais de Educação, Ciência e Tecnologia.” (NR) 

Justificação

Em vista das alterações propostas em outras emen-
das, a presente emenda tem como única alteração a 
disposição do artigo no texto da Lei 11.892/2008, que 
passará a integrar a seção IV – Da Estrutura Organizacio-
nal do Colégio Pedro II, devido à proposta de criação de 
outros artigos e do Art.13-B ter se transformado em 13-A.

Por todo o exposto, sugere-se a emenda do artigo su-
pra referido do PROJETO DE LEI Nº 2134, de 2011.

Sala das sessões, 29 de setembro de 2011. – 
Deputado Chico Alencar, Líder do PSOL.

EMENDA ADITIVA AO 
PROJETO DE LEI 2.134, DE 2011 

(Do Sr. Chico Alencar)

EMENDA Nº 4/2011

Acrescente-se ao art. 6º do PROJETO 
DE LEI Nº 2.134/2011, que altera a Lei nº 
11.892, de 2008, os seguintes dispositivos:

“Art. 6º A Lei nº 11.892, de 2008, passa 
a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos: 

CAPÍTULO II-A 
DO COLÉGIO PEDRO II 
(…)
Seção II
Das Finalidades e Características do 

Colégio Pedro II
13- B. O Colégio Pedro II tem por finali-

dades e características:
I – ofertar, prioritariamente, educação 

básica e, garantidos os recursos humanos e 
financeiros, oferecer também ensino superior 
na área de educação e de formação de profes-
sores, em todos os seus níveis e modalidades, 
e educação profissional, de forma articulada 
com a educação básica;

II – estimular o desenvolvimento de espí-
rito crítico, formando e qualificando cidadãos 
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com vistas à atuação na vida profissional e na 
vida social e política; 

III- desenvolver a educação básica, supe-
rior e profissional como processos educativos 
e investigativos, buscando garantir e promo-
ver projetos de ensino, pesquisa e extensão;

IV – promover a integração dos diferen-
tes níveis de educação e modalidades de en-
sino ofertados; 

V – desenvolver programas de divulga-
ção social, científica e cultural;

VI – realizar e estimular a pesquisa apli-
cada, a produção cultural, a criatividade e o 
desenvolvimento social e científico; e

VII – promover práticas democráticas, de 
justiça social, de exercício da cidadania e de 
preservação do meio ambiente.

Seção III
Dos Objetivos do Colégio Pedro II
Art.13-C. São objetivos do Colégio Pedro II:
I – ministrar educação básica, mantendo, 

no desenvolvimento de sua ação acadêmica, a 
prioridade para os ensinos fundamental e médio;

II – ministrar educação profissional técnica 
de nível médio, integrada à educação básica, 
para concluintes do ensino fundamental e para 
o público da educação de jovens e adultos;

III – promover pesquisas aplicadas na 
área de educação e de formação de professo-
res, estimulando a problematização de ques-
tões sociais e educacionais;

IV – estimular e apoiar processos edu-
cativos que levem à emancipação do cidadão 
por meio de seu desenvolvimento artístico, 
cultural, socioeconômico e científico;

V – difundir, através de publicações, os 
resultados obtidos no aprimoramento de mé-
todos e práticas de ensino; 

VII – ministrar, em nível de educação 
superior: 

a) cursos de licenciatura, bem como pro-
gramas especiais de formação pedagógica, com 
vistas à formação de professores para a educa-
ção básica e demais profissionais da educação; 

b) cursos de pós-graduação lato sensu 
de aperfeiçoamento e especialização, visando 
à formação de especialistas na área de edu-
cação e formação de professores;

c) cursos de pós-graduação stricto sensu 
de mestrado e doutorado, que contribuam para 
promover o aprofundamento de bases teóricas 
e metodológicas em educação, com vistas ao 

processo de atualização e melhoria da for-
mação dos profissionais da educação.” (NR).

Justificação

O Projeto de Lei 2134/2011, além de outras pro-
postas, reestrutura o Colégio Pedro II, a partir da revo-
gação de diversas leis que normatizavam sua estrutura 
e funcionamento e, em contrapartida, insere o Colé-
gio na Lei 11.892/2008, que instituiu a Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e 
criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia.

No entanto, ainda que a revogação das leis – de, 
há muito, desatualizadas – que antes regiam o Colé-
gio Pedro II represente um avanço na sua reestrutu-
ração, a inserção automática de nosso Colégio na Lei 
11.892/2011, por sua vez, suscita algumas preocupa-
ções. A principal dessas preocupações se deve ao fato 
de não existir, no Capítulo que trata, especificamente, 
do CPII, a inclusão de suas finalidades e característi-
cas e de seus objetivos. 

Assim, uma instituição que oferecerá diversas 
modalidades de ensino precisa ter esses itens inclu-
ídos em um documento que trata de sua reestrutu-
ração. Além disso, essa lacuna poderá causar uma 
confusão das finalidades e dos objetivos do Colégio 
Pedro II com os dos Institutos Federais e levar a uma 
descaracterização do Colégio, afetando uma tradição 
bem sucedida de ensino de qualidade no Educação 
Básica e que constitui uma referência no país.

A proposta de inserção das finalidades e ca-
racterísticas e dos objetivos do Colégio Pedro II visa 
também garantir a formação ética e cidadã dos indi-
víduos, bem como a oferta, através da articulação de 
ensino, pesquisa e extensão, de um ensino que não 
se restrinja à regência de turma e a uma formação 
profissionalizante. 

Por todo o exposto, sugere-se a emenda do artigo 
supra referido do PROJETO DE LEI Nº 2134, de 2011.

Sala das sessões, 29 de setembro de 2011. – 
Deputado Chico Alencar, Líder do PSOL.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

I – Relatório

A presente proposição legislativa, oriunda do Po-
der Executivo, tem por finalidade criar cargos efetivos, 
cargos de direção e funções gratificadas no âmbito do 
Ministério da Educação (MEC), destinados às Institui-
ções Federais de Ensino. Serão beneficiadas por tal 
medida as Universidades Federais, os Institutos Fe-
derais de Educação, Ciência e Tecnologia- IFETs, o 
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Instituto Nacional de Educação de Surdos, o Instituto 
Benjamim Constant, as Escolas Técnicas e Colégios 
de Aplicação vinculados às Universidades Federais, 
os Centros Federais de Educação Tecnológica e o 
Colégio Pedro II.

Nos termos do art. 54 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, a matéria foi distribuída às 
Comissões de Educação e Cultura (CEC), de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público (CTASP), 
de Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC). Está sujeita à apre-
ciação conclusiva das Comissões e tramita em regime 
de prioridade.

Por designação da Presidência da CEC fomos 
nomeados relator do PL nº 2.134, de 2011, onde nos 
manifestaremos acerca do mérito educacional da ma-
téria. A proposição ainda será objeto de deliberação 
em outras instâncias desta Casa Legislativa, onde se 
analisará a adequação administrativa e financeira da 
matéria, bem como seu impacto orçamentário.

Durante o prazo regimental, foram recebidas qua-
tro emendas, de autoria do Deputado Chico Alencar 
(PSOL-RJ), a seguir discriminadas e que pretendem 
alterar o art. 6º do PL em questão:

- Emenda nº 1: Altera o art. 6º do PL nº 2.134, 
de 2011, que altera a Lei nº 11.892, de 2008, para dis-
por de prazo de 180 dias para o Reitor, em conjunto 
com a comunidade escolar, proceder à elaboração e 
encaminhamento ao MEC da proposta do Estatuto do 
Colégio Pedro II;

- Emenda nº 2: Modifica o art. 67º do PL nº 2.134, 
de 2011, que altera a Lei nº 11.982, de 2008, para 
incluir condições para a criação de novos campi do 
Colégio Pedro II;

- Emenda nº 3: Acrescenta ao art. 6º do PL nº 
2.134, de 2011, que altera a Lei nº 11.892, de 2008, 
para realocar em seção própria o disposto no art. 13-A 
do PL, renumerando-se como 13-D;

- Emenda nº 4: Acrescenta ao art. 6º do PL nº 
2.134, de 2011, que altera a Lei nº 11.892, de 2008, 
para dispor sobre as finalidades, características e ob-
jetivos do Colégio Pedro II.

No nosso voto, faremos menção novamente às 
referidas emendas e manifestaremos nossa posição 
sobre as mesmas.

É o Relatório. 

II – Voto do Relator

Nos últimos anos, temos presenciado, com satis-
fação, a expansão da rede de instituições federais de 
ensino nas mais diferentes regiões do País, resultado 
da política educacional do Governo Lula e que tem sido 
dada continuidade no atual governo de nossa Presi-

denta Dilma Roussef. A criação do Programa de Re-
estruturação e Expansão das Universidades Federais 
REUNI- pela Lei nº 11.740, de 2005 e da rede federal 
de educação profissional, científica e tecnológica (Lei 
nº 11.892, de 2008) são demonstrações cabais da im-
portância que esses governos vêm dando ao desen-
volvimento e sustentabilidade da educação brasileira.

O presente projeto de lei vai nessa direção e 
pretende com a criação de cargos efetivos, cargos 
de direção e funções gratificadas dar viabilidade para 
a gestão administrativa e pleno funcionamento às di-
ferentes instituições federais de ensino do País. Em 
outras palavras, o atual governo quer, de fato, garan-
tir uma educação de qualidade mediante o fortaleci-
mento do quadro funcional de professores e pessoal 
técnico-administrativo qualificado para as funções de 
ensino, pesquisa e extensão que são próprias dessas 
instituições federais.

Por outro lado, a proposição legislativa em dis-
cussão é de extrema relevância para o cumprimento 
das metas pactuadas entre o Ministério da Educação 
(MEC) e as instituições federais de ensino, especial-
mente quanto à relação de alunos por professor em 
cursos regulares presenciais de educação profissional 
e tecnológica ou de graduação.

O projeto de lei prevê a criação dos seguintes 
cargos e funções no âmbito do MEC para posterior 
redistribuição às instituições federais de ensino:

• 19.569 (dezenove mil e quinhentos e sessenta 
e nove) cargos de professor de 3º Grau, integrantes 
da Carreira de Magistério Superior de que trata a Lei 
nº 7.596, de 10 de abril de 1987; 

• 24.306 (vinte e quatro mil e trezentos e seis) 
cargos de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tec-
nológico, integrantes do Plano de Carreira e Cargos de 
Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico; 

• 27.714 (vinte e sete mil e setecentos e quatorze) 
cargos de técnico-administrativos do Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, de 
que trata a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005; e

• 5.589 (cinco mil, quinhentos e oitenta e nove) 
cargos de direção e funções gratificadas.

Do total dos cargos de Professor de 3º Grau, 
integrantes da Carreira de Magistério Superior, 5.764 
(cinco mil setecentos e sessenta e quatro) cargos se 
destinam a atender o REUNI; 10.000 (dez mil) para 
operacionalização do Banco de Professores Equiva-
lentes; 2.905 (dois mil novecentos e cinco) cargos para 
a criação de novos campi; e 900 (novecentos) cargos 
para o Programa de Ensino à Distância.

Em relação ao quantitativo de cargos proposto 
para atendimento ao Programa REUNI, é importante 
informar que, durante a implementação do Programa, 



60778 Quarta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2011

surgiram novas demandas, que resultaram na criação 
de novos cursos e campi, alcançando um total de 126 
(cento e vinte e seis) campi e 14 (quatorze) unidades 
educacionais, 4.536 (quatro mil quinhentos e trinta e 
seis) cursos de graduação presencial, 243.000 (du-
zentos e quarenta e três mil) vagas na graduação pre-
sencial, necessitando, para tanto, de novos professo-
res, além da necessidade de estruturar novos campi 
que serão criados até 2014. Para o período de 2011 
e 2012 serão implantados 18 (dezoito) novos campi 
e para 2013 a 2014, 30 novos campi, que permitirá 
criar, aproximadamente, 30.100 (trinta mil e cem) no-
vas vagas e ampliação, no final do período de 321.340 
matrículas, mantida a relação de 18 (dezoito) alunos 
por professor como referência.

Quanto aos cargos destinados à operacionaliza-
ção do Banco de Professor Equivalente – BPEq das 
Universidades, destacamos que o BPEq teve sua ori-
gem na alteração do Decreto nº 4.175, de 27 de março 
de 2002, que permitiu aos Reitores das Universidades 
Federais realizar concursos públicos, para provimento 
imediato, das vagas de Docentes do Magistério Su-
perior que já se encontravam em seus quadros e que 
foram objeto de qualquer tipo de vacância, na forma do 
art. 33, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
Desde sua regulamentação, em 30 de abril de 2007, 
com a edição da Portaria Interministerial MP/MEC nº 
22, que fixou os limites do Banco para cada Universi-
dade Federal, o BPEq sofre de uma insuficiência de 
códigos de vagas desocupados para a conversão dos 
professores substitutos, que já atuavam nas IFES como 
força de trabalho, em Professores efetivos.

Vale ressaltar que a adoção do BPEq cria uma 
dinâmica saudável de manutenção dos quadros e re-
posição da força de trabalho das IFES, respeitando 
os critérios de oportunidade e conveniência adminis-
trativa. Entretanto, para que o BPEq finalmente tenha 
sua implantação plena e sem prejuízos para a gestão 
administrativa e acadêmica das Universidades Fede-
rais a conversão dos Professores Substitutos em Pro-
fessores Efetivos se materializa como processo fun-
damental para a manutenção dos quadros das IFES, 
sendo necessária a criação de códigos de vagas de 
professor da Carreira do Magistério Superior.

No que se refere aos 24.306 (vinte e quatro mil, 
trezentos e seis) cargos de Professor do Ensino Bá-
sico, Técnico e Tecnológico proposto, 15.360 (quinze 
mil e trezentos e sessenta seis) serão destinados ao 
atendimento do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e ao Emprego – PRONATEC, in-
cluindo 3.000 (três mil) cargos vinculados à política de 
Educação a Distância (E-Tec Brasil); e 6.000 (seis mil) 
vagas para operacionalização do Banco de Professo-

res Equivalentes; 1.680 (mil, seiscentos e oitenta) para 
expansão dos Institutos Federais e Centros Federais; 
400 (quatrocentos) para vinte polos instituídos para 
atender Unidades em regiões com pouca densidade 
populacional; 386 (trezentos e oitenta e seis) para os 
Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas vinculados 
às Universidades Federais; 300 (trezentos) cargos para 
reestruturação do Colégio Pedro II; 80 (oitenta) para o 
Instituto Nacional de Educação de Surdos; 100 (cem) 
para o Instituto Benjamim Constant.

Como bem sabemos o PRONATEC, recém-apro-
vado por esta Casa Legislativa e em vias de sanção 
presidencial, tem como objetivo expandir, interiorizar 
e democratizar a oferta de cursos técnicos e profissio-
nais de nível médio, e de cursos de formação inicial e 
continuada para trabalhadores. A medida intensifica o 
programa de expansão de escolas técnicas em todo 
o País. Além das 81 (oitenta e uma) unidades que es-
tão em execução e devem ser inauguradas neste e no 
próximo ano, outras 120 (cento e vinte) serão criadas. 
Com as 140 (cento e quarenta) existentes até 2002, 
mais as 214 (duzentas e quatorze) inauguradas no go-
verno anterior, a Rede Federal deverá contar com 555 
(quinhentas e cinquenta e cinco) unidades escolares 
administradas pelos 38 (trinta e oito) Institutos Fede-
rais de Educação, Ciência e Tecnologia e um atendi-
mento direto de mais de 600 mil estudantes, em todo 
o País. Nesse sentido, é que se propõe a criação de 
novos cargos, consolidando o processo de Expansão 
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica iniciada em 2005.

Ressaltamos, também, que a assinatura do Acor-
do de Metas e Compromissos, firmado entre o MEC 
e os 38 (trinta e oito) Institutos Federais, resultou na 
implementação de importantes ferramentas de gestão, 
como a criação do Banco de Professor Equivalente e 
do Quadro de Referência de Quantitativo de Técnico-
-Administrativos e a autonomia orçamentária e financei-
ra das Instituições de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica. Assim, para que haja o atendimento 
das metas estabelecidas para os Institutos Federais, 
um dos compromissos estabelecidos para o MEC é a 
criação de cargos de docentes e técnico-administrati-
vos para compor o banco de equivalência e o quadro 
de referência, instituídos pelos Decretos nºs 7.311 e 
7.312, ambos de 22 de setembro de 2010.

Quanto à criação de 9.491 (nove mil e quatrocen-
tos e noventa e um) cargos técnico-administrativos, eles 
se destinam, basicamente, à ampliação dos campi e 
recomposição dos quadros das Universidades, espe-
cialmente as da Região Norte, bem como para aten-
dimento aos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) 
em implantação nas Universidades; e 18.223 (dezoito 



Novembro de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 9 60779 

mil duzentos e vinte e três) cargos serão utilizados no 
atendimento ao PRONATEC, para reestruturação do 
Colégio Pedro II e reposição dos quadros do Instituto 
Nacional de Surdos, do Instituto Benjamim Constant, 
das Escolas Técnicas e Colégios de Aplicação vincu-
lados às Universidades.

No Projeto de Lei também é proposta a criação 
de 5.589 (cinco mil, quinhentos e oitenta e nove) car-
gos de direção e funções gratificadas, em vários ní-
veis. Tais cargos e funções tem por objetivo atender 
aos novos campi e ao modelo de gestão concebido 
para as instituições federais de ensino, bem como o 
Colégio Pedro II.

Vale destacar, também, que as estruturas orga-
nizacionais vigentes nas Universidades Federais se 
remetem aos anos da década de 90, sendo que muitas 
delas mantêm a mesma estrutura de cargos em comis-
são e funções gratificadas atribuídas por suas leis de 
criação por vezes anterior a este período. De maneira 
diferente dos demais órgãos da Administração Pública 
Federal, as estruturas de cargos em comissão e fun-
ções gratificadas se mantiveram estáticas ao longo dos 
anos, totalmente dissociadas de qualquer processo de 
ampliação de vagas, de cursos, de campi, núcleo e/ou 
polos que ocorreram nos últimos 20 anos.

Com o objetivo de equacionar o impacto finan-
ceiro da criação dos cargos de direção e das funções 
gratificadas, o PL propõe a extinção de 2.063 (duas 
mil e sessenta e três) funções gratificadas de níveis 
inferiores. Para equacionar o impacto financeiro com 
os cargos efetivos, prevê-se, também, a extinção de 
2.571 (dois mil, quinhentos e setenta e um) cargos 
de técnico-administrativos do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, cujas 
atividades deixaram de ser fundamentais nas Institui-
ções que estão sendo reestruturadas, adaptando novas 
tecnologias ao processo de modernização, como é o 
caso, por exemplo, do cargo de “datilógrafo de textos 
gráficos”, dentre outros.

Importante matéria contemplada neste Projeto 
de Lei diz respeito à reestruturação do Colégio Pedro 
II. Criado ainda no Império no ano de 1837, o Pedro II 
foi, durante anos, modelo e paradigma para os diver-
sos liceus e ginásios que se formaram em todo o País. 
Instituição centenária, com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, o Colégio Pedro II é um patrimônio de toda a 
nação brasileira, merecendo, portanto, a atenção de 
todos para suas demandas.

Hoje, o Colégio Pedro II é uma autarquia federal 
vinculada ao Ministério da Educação, que conta atual-
mente com 13.000 alunos, distribuídos em 14 unidades 
escolares nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de 
Caxias e Niterói. No contexto da política de expansão 

do ensino público pelo Governo Federal, deu-se início 
a um período de implantação de novas Unidades Esco-
lares. A expansão Colégio Pedro II por meio da criação 
de novas unidades escolares e da implementação de 
novos cursos, bem como os esforços de ampliação de 
sua área de atuação com vistas à abertura de turmas 
de educação infantil e de cursos de pós-graduação lato 
e stricto sensu, acabaram por tornar imperiosa a atu-
alização dos instrumentos legais relativos à sua orde-
nação e estruturação, principalmente no que se refere 
a pessoal. Dessa forma, o PL propõe a equiparação 
do Colégio Pedro II aos Institutos Federais para efeito 
da incidência das disposições que regem a regulação, 
avaliação e supervisão das instituições e dos cursos 
de educação profissional e superior.

Desde 2004, o Colégio Pedro II deu início a um 
período de implantação de novas unidades escolares. 
Naquele ano, foi criada a unidade escolar Realen-
go que, em princípio, estava voltada exclusivamente 
para alunos de ensino médio, com oferta restrita para 
o turno da noite. Em 2006, foi inaugurada a primeira 
unidade escolar da Instituição fora da capital flumi-
nense, localizada no município de Niterói. Em 2008, 
teve início o trabalho com turmas de ensino médio re-
gular na segunda unidade escolar descentralizada da 
instituição, desta vez no município de Duque de Ca-
xias, na Baixada Fluminense. Já em 2010, a unidade 
escolar Realengo sofreu um processo de expansão, 
passando a ofertar o ensino fundamental nos seus 
dois segmentos, desdobrando-se consequentemente 
em duas unidades escolares – Realengo I, com oferta 
dos anos iniciais do ensino fundamental e Realengo II, 
com os anos finais de ensino fundamental, acrescido 
do já consolidado ensino médio.

Todo o trabalho desenvolvido pelo Colégio Pedro 
II nos últimos anos, desde a criação e implantação de 
unidades escolares até a implementação de cursos de 
educação profissional, se deu sem que seu quadro de 
pessoal efetivo – docentes e técnico-administrativos 
– sofresse qualquer aumento. Dessa forma, além de 
sua equiparação aos Institutos Federais, o PL propõe 
também a reestruturação de seu quadro de professo-
res da educação básica, técnica e tecnológica e de 
técnico-administrativos.

Finalmente, o PL propõe a criação das funções 
comissionadas de coordenação de curso, a serem 
exercidas, exclusivamente, pelos titulares de cargos 
da Carreira do Magistério Superior, de que trata a 
Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987 e Professores do 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 
integrantes do Plano de Carreira e Cargos do Magis-
tério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que 
trata a Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008 que 
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desempenhem atividade de coordenação acadêmica 
de cursos técnicos, tecnológicos, de graduação e pós 
graduação stricto sensu, regularmente instituídos no 
âmbito das Instituições Federais de Ensino, vinculadas 
ao Ministério da Educação.

Passemos, agora, a análise das emendas apre-
sentadas ao PL nº 2.134, de 2011. 

O nobre Deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) 
apresentou 4 (quatro) emendas com o objetivo de se 
alterar o art. 6º do PL em questão, todas elas relacio-
nadas ao Colégio Pedro II. As emendas de nº 01 e 04 
tratam de assuntos referentes ao Estatuto do Colégio 
Pedro II. Como sabemos, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 1996), pre-
ceitua em seu art. 12, inciso I e no art. 15 o seguinte:

“Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, 
respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de:

Elaborar e executar sua proposta pedagógica;
(...)
Art. 15. Os sistemas de ensino assegura-

rão às unidades escolares públicas de educa-
ção básica que os integram progressivos graus 
de autonomia pedagógica e administrativa e 
de gestão financeira, observadas as normas 
gerais de direito financeiro público”.

Assim, consideramos que as emendas anterior-
mente citadas tratam de assuntos afetos ao regula-
mento interno da escola quando da elaboração de 
sua proposta pedagógica, não cabendo, portanto, no 
presente projeto de lei.

Por sua vez, a Emenda nº 2 acrescenta ao 
parágrafo único do art. 13-B do PL a necessidade 
de condicionar à criação de novos campi à existên-
cia de instalações adequadas, de criação e provi-
mento de cargos efetivos de servidores docentes e 
técnico-administrativos e de recursos financeiros ao 
seu funcionamento. Acatamos, portanto, a presente 
emenda, pois ela traz contribuições ao aperfeiçoa-
mento do projeto em questão, ao dispor sobre as 
condições básicas para a criação de novos campi 
do Colégio Pedro II.

Já a Emenda nº 03 encontra-se prejudicada, face 
à recusa das emendas de nºs 1 e 4.

Face ao exposto, nosso voto é pela aprovação 
do PL nº 2.134, de 2011, pela aprovação da emen-
da de nº 02, pela rejeição das emendas de nº 01, 
03 e 04 e com a apresentação de cinco emendas 
anexas, que objetivam aperfeiçoar o texto da pro-
posição legislativa.

Sala da Comissão, de outubro de 2011. – Deputado 
Artur Bruno, Relator.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se o art. 12 ao PL nº 2.134, 
de 2011, renumerando-se os demais:

“Art. 12. Ficam o Ministério da Educação e 
as instituições federais de educação superior e de 
educação profissional e tecnológica autorizadas 
a conceder bolsas para alunos e profissionais 
vinculados a projetos e programas de ensino, 
pesquisa e extensão no âmbito de suas compe-
tências, mediante disponibilidade orçamentária.

Parágrafo único – Caberá ao Ministério 
da Educação regulamentar a concessão das 
bolsas de que trata o caput deste artigo”.

Justificação

Tendo em vista a expansão do quadro de ser-
vidores docentes e técnicos administrativos previstos 
no PL em questão, que visa à criação de novos car-
gos para atender as finalidades das Universidades e 
dos Institutos Federais que necessitam atuar nas três 
dimensões: ensino, pesquisa e extensão, propõe-se 
a presente emenda que tem como objetivo principal 
amparar a concessão de bolsas direcionadas ao cor-
po docente, técnico administrativo e discente das ins-
tituições. 

Sala da Comissão, de outubro de 2011. – Deputado 
Artur Bruno, Relator.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 6º do PL nº 2.134, de 2011, 
a seguinte redação e renumerando-se os 
demais: 

“Art. 6º O art. 2º da Lei n.º 11.892, de 29 
de dezembro de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 2o Os Institutos Federais são institui-
ções de educação superior, básica e profissio-
nal, pluricurriculares e multicampi, com sedes 
em todos os campi, especializados na oferta 
de educação profissional e tecnológica nas 
diferentes modalidades de ensino, com base 
na conjugação de conhecimentos técnicos e 
tecnológicos com as suas práticas pedagógi-
cas, nos termos desta Lei.

§ 1o Para efeito da incidência das dis-
posições que regem a regulação, avaliação e 
supervisão das instituições e dos cursos de 
educação superior, sem prejuízo de outras, os 
Institutos Federais são equiparados às univer-
sidades federais.

§ 2o  .......................................................
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§ 3o  .......................................................
§ 4º Os Institutos Federais terão área de 

atuação territorial no Distrito Federal ou estado 
no qual se encontram, excetuando-se os esta-
dos que possuem mais de um Instituto Federal. 

§ 5º Nos estados com mais de um Insti-
tuto Federal será criado o Conselho de Gestão 
Integrada, com caráter consultivo e deliberativo, 
com representações dos conselhos superio-
res dos Institutos Federais do estado, com a 
finalidade de atuarem de forma integrada no 
âmbito da unidade da federação, nos termos 
de regulamentação a ser expedida pelo Minis-
tério da Educação” (NR). 

Justificação

Em alguns estados da federação foram constitu-
ídos mais de um Instituto Federal, sendo necessário 
planejamento e a gestão integrada de ações, que é o 
que prevê a redação do § 5º.

O Conselho de Gestão Integrada, proposto nes-
ta emenda, potencializará as ações dos Institutos nos 
estados e otimizará os recursos disponíveis. 

Sala da Comissão, de outubro de 2011. – Deputado 
Artur Bruno, Relator.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 7º do PL nº 2.134, de 2011, 
a seguinte redação:

“Art. 7º. O anexo I da Lei n.º 11.892, de 
29 de dezembro de 2008, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

ANEXO I
Localidades onde serão constituídas as 

Reitorias dos novos Institutos Federais
Instituição 
Reitoria 
Instituto Federal Sul-rio-grandense 
Porto Alegre 
 ..............................................................
 ............................................................. ”

Justificação

O estado do Rio Grande do Sul é o único da fe-
deração, cujos Institutos Federais não possuem sede 
de Reitoria na Capital, o que contraria o princípio da 
territorialidade, previsto em sua lei de criação.

Com a presente emenda, pretende-se corrigir 
essa distorção, estabelecendo-se que a Reitoria do 
Instituto Sul-rio-grandense passe a ser Porto Alegre.

Sala da Comissão, de outubro de 2011. – Deputado 
Artur Bruno, Relator.

EMENDA Nº 4

Suprima-se o art. 4º do PL nº 2.134, de 
2011, renumerando-se os demais.

Justificação

Pretendemos manter o texto original da Lei nº 
8.168, de 16 de janeiro de 1991, que permite a nome-
ação para cargo de direção ou designados para fun-
ção gratificada pessoas não pertencentes ao quadro 
ou tabela permanente da instituição de ensino, até 
o máximo de dez por cento do total dos respectivos 
cargos e funções.

Sala da Comissão, de outubro de 2011. – Deputado 
Artur Bruno, Relator.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se o art. 13 ao PL nº 2.134, 
de 2011, renumerando-se os demais:

“Art. 13. O art. 96-A da Lei 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, para a vigorar acresci-
do do § 8º, com a seguinte redação:

§ 8º Para atender situações de caráter 
especial, desde que preservado o interesse 
da Instituição Federal de Ensino, o colegiado 
máximo da entidade poderá autorizar o afas-
tamento de ocupantes de cargo efetivo de pro-
fessor de 3º grau integrantes das carreiras do 
magistério de que trata a Lei nº 7.596, de 10 
de maio de 1987, professor do ensino básico, 
técnico e tecnológico integrante do Plano de 
Carreiras e Cargos do Magistério do Ensino 
Básico, e técnico administrativo em educação 
integrante do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, para 
participar de programa de pós-graduação stric-
to sensu ou programas de pós-doutorado, que 
estejam cumprindo estágio probatório ou que 
tenham menos de quatro anos de exercício 
nos respetivos cargos de provimento efetivo”.

Justificação

A presente emenda tem como objetivo assegurar 
a tão almejada qualificação dos docentes e pessoal 
técnico-administrativo que, mesmo estando em está-
gio probatório ou que tenham menos de quatro anos 
de exercício em cargo de provimento efetivo, possam, 
a critério do colegiado máximo da Instituição Federal 
de Ensino, participar de programa de pós-graduação 
stricto sensu (mestrado e doutorado) ou programa de 
pós-doutorado. 

Sala da Comissão, de outubro de 2011. – Deputado 
Artur Bruno, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
PROJETO DE LEI Nº 2.134/2011, e da Emenda 2/2011 
apresentada na Comissão, com emendas, e pela re-
jeição das Emendas 1/2011, 3/2011 e 4/2011, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Artur Bruno. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Fátima Bezerra – Presidente, Artur Bruno e Alice Por-
tugal – Vice-Presidentes, Alex Canziani, Biffi, Gabriel 
Chalita, Izalci, Luiz Carlos Setim, Mara Gabrilli, Na-
zareno Fonteles, Paulo Freire, Paulo Pimenta, Paulo 
Rubem Santiago, Pedro Uczai, Pinto Itamaraty, Pro-
fessor Setimo, Professora Dorinha Seabra Rezende, 
Raul Henry, Reginaldo Lopes, Rogério Marinho, Ste-
pan Nercessian, Tiririca, Waldenor Pereira, Waldir Ma-
ranhão, Eleuses Paiva, Ivan Valente, José de Filippi, 
Pastor Marco Feliciano , Rogério Peninha Mendonça 
e Rosane Ferreira. 

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2011. – 
Deputada Fátima Bezerra, Presidente.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE Nº 53-A, DE 2008 

(Do Sr. Dr. Pinotti) 

Propõe que a Comissão de Fiscaliza-
ção e Controle realize ato de fiscalização 
sobre o Programa Saúde da Família (PSF); 
tendo parecer da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle, pelo encerramento e 
arquivamento desta (relator: DEP. ADEMIR 
CAMILO).

Despacho: À Comissão De Fiscalização 
Financeira E Controle.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Interna nas Comissões.

Publicação Do Parecer Da Comissão De Fiscaliza-
ção Financeira E Controle

RELATÓRIO PRÉVIO

I – Solicitação da PFC

Vem à análise desta Comissão, com fulcro no 
art. 100, §1º, combinado com os arts. 60, I e II, e 61, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e 
arts. 70, 71, IV e VI, da Constituição Federal, para 
que, ouvido o Plenário desta Comissão, sejam adota-
das as providências necessárias para realizar ato de 
fiscalização, com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União (TCU), sobre os atos administrativos praticados 
no âmbito do Programa Saúde da Família (PSF), em 
razão de denúncias veiculadas pela imprensa apontan-

do irregularidades na utilização dos recursos federais 
destinados a esse programa.

Segundo consta na peça inaugural, as denúncias 
veiculadas pela imprensa demonstram que em 15 anos 
de existência o PSF não conseguiu ampliar suas uni-
dades de atendimento. Ademais, as equipes de visita 
quase nunca estão completas, devido à falta crônica 
de médicos, enfermeiros e dentistas, além da falta de 
material de trabalho e veículos. Há ainda a informação 
de que muitos municípios utilizam-se irregularmente 
das verbas federais na busca por atrair médicos, con-
cedendo até mesmo sala para consultório particular 
desses profissionais, entre outras vantagens. 

Apesar de não conseguirem quantificar com pre-
cisão o total dos desvios, as denúncias apresentam 
exemplos concretos de irregularidades em diversos 
municípios de diferentes regiões do país, entre eles 
Mirabela-MG, Acopiara-CE, Primeiro de Maio-PR e 
Bandeirantes-PR.

Diante disso, e considerando a proposta de fis-
calização e controle (PFC) o meio mais eficiente de 
fiscalização à disposição das comissões, é que se 
apresenta esta proposição para seja investigada a apli-
cação de recursos públicos federais repassados pelo 
Ministério da Saúde ao Programa Saúde da Família.

II – Competência desta Comissão

O art. 32, XVII, “a” e “d”, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, combinado com o pará-
grafo único do mesmo artigo, ampara a competência 
desta Comissão.

III – Oportunidade E Conveniência

A matéria em tela diz respeito à saúde. Esse as-
sunto é de tamanha importância, que a própria Cons-
tituição Federal, expressamente, dispõe que a “saú-
de é direito de todos e dever do Estado”. Além disso, 
estabelece no art. 197 que:

Art. 197. São de relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fisca-
lização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por 
pessoa física ou jurídica de direito privado.

Dessa maneira, e considerando que a expressiva 
monta de recursos federais envolvidos no PSF, este 
Relator considera inegável a oportunidade e conveni-
ência desta proposição.

IV – Alcance Jurídico, Administrativo, Político, 
Econômico, Social e Orçamentário

Sob os aspectos jurídico, administrativo e econô-
mico, cabe verificar a correta aplicação dos recursos 
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públicos e, se constatado malversação, identificar os 
responsáveis para os fins pertinentes.

Relativamente ao aspecto social, a identificação 
de causas que tem prejudicado o atendimento ade-
quado à população pelo Programa Saúde da Família 
possibilitará a adoção de medidas corretivas.

Com referência ao alcance político, não se vis-
lumbram aspectos específicos que possam ser tratados 
na presente ação fiscalizatória, exceto pelos efeitos 
gerais invariavelmente benéficos que atingem a socie-
dade como um todo e que podem surgir de uma ação 
de fiscalização efetuada sob os auspícios do Poder 
Legislativo da qual resulte em correção de eventuais 
desvios e irregularidades.

V – Plano de Execução e Metodologia de Avaliação

A fiscalização solicitada pelo nobre Autor terá me-
lhor efetividade se executada pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) por meio de auditoria para examinar, 
sob os aspectos da legalidade, legitimidade e econo-
micidade, a gestão dos recursos públicos da União 
repassados pelo Ministério da Saúde ao Programa 
Saúde da Família. Tal possibilidade está assegurada 
em nossa Constituição Federal, que permite o Poder 
Legislativo acionar aquela Corte para realizar audito-
rias e inspeções em relação a qualquer pessoa física 
ou jurídica que administre bens ou valores da União, 
conforme ressaltado nos artigos abaixo transcritos:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto 
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida 
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pes-
soa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos ou pelos quais a União res-
ponda, ou que, em nome desta, assuma obrigações 
de natureza pecuniária.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congres-
so Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União, ao qual compete:

 ..............................................................
IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou 
de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contá-
bil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; 

 ..............................................................
VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 

repassados pela União mediante convênio, acordo, 

ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, 
ao Distrito Federal ou a Município.

Nesse sentido, o Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados assim dispõe:

Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão 
da matéria de sua competência, e às demais Comis-
sões, no que lhes for aplicável, cabe:

 ..............................................................
X – determinar a realização, com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, de diligências, perícias, 
inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades 
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, da administração direta e indireta, incluídas 
as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 
Poder Público federal.

Assim, a execução da presente PFC dar-se-á 
mediante a realização pelo TCU de auditoria para exa-
me da gestão dos recursos públicos da União repas-
sados pelo Ministério da Saúde ao Programa Saúde 
da Família.

Além disso, deve ser solicitado ao TCU que re-
meta cópia do resultado da auditoria realizada a esta 
Comissão, ficando tal cópia disponível para os inte-
ressados na Secretaria da Comissão. A partir de tal 
relatório, será feita a avaliação perante a Comissão 
dos resultados obtidos.

VI – Voto

Em função do exposto, VOTO no sentido de que 
esta Comissão acolha a proposição em tela, de tal for-
ma que esta PFC seja implementada na forma descrita 
no Plano de Execução e na Metodologia de Avaliação 
acima apresentados.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2009. – Deputado 
Edinho Bez, Relator.

 
OS DOCUMENTOS PRODUZIDOS DURANTE A 

IMPLEMENTAÇÃO DESTA PFC ENCONTRAM-SE 
NO PROCESSADO 

RELATÓRIO FINAL

I – Relatório

Trata-se de Proposta de Fiscalização e Contro-
le – PFC, apresentada a esta Comissão em setembro 
de 2008, para a realização de ato de fiscalização, com 
auxílio do Tribunal de Contas da União, sobre os atos 
administrativos praticados no âmbito do Programa Saú-
de da Família (PSF), em razão de denúncias veiculadas 
pela imprensa apontando irregularidades na utilização 
dos recursos federais destinados a esse programa.

Na peça inaugural da PFC, afirma-se que:
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“(...)as denúncias veiculadas pela impren-
sa demonstram que em 15 anos de existência 
o PSF não conseguiu ampliar suas unidades 
de atendimento. Ademais, as equipes de visita 
quase nunca estão completas, devido à falta crô-
nica de médicos, enfermeiros e dentistas, além 
da falta de material de trabalho e veículos. Há 
ainda a informação de que muitos municípios 
utilizam-se irregularmente das verbas federais 
na busca por atrair médicos, concedendo até 
mesmo sala para consultório particular desses 
profissionais, entre outras vantagens.”

O relatório prévio à PFC em análise, aprovado 
por esta Comissão, em 14 de abril de 2009, previa em 
seu Plano de Execução e Metodologia de Avaliação 
solicitar ao Tribunal de Contas da União a realização 
de auditoria para exame da gestão dos recursos pú-
blicos da União repassados pelo Ministério da Saúde 
ao Programa Saúde da Família.

Por conseguinte, a Presidência desta Comissão, 
por intermédio do Ofício n° 75/2009/CFFC-P, de 16 
de abril de 2009, encaminhou ao TCU relatório prévio 
solicitando a realização da referida auditoria. 

Ao conhecer da citada solicitação, o TCU en-
caminhou a esta Comissão, por meio do Aviso nº 
669-Seses-TCU-Plenário, datado de 20 de maio de 
2009, cópia do Acórdão nº 1.067/2009-TCU-Plenário, 
proferido nos autos do Processo nº TC-009.017/2009-
2. O Acórdão determinou a realização de Fiscalização 
de Orientação Centralizada, na modalidade Auditoria 
de Natureza Operacional, a fim de avaliar a gestão 
dos recursos federais repassados aos municípios, 
nas principais estratégias da Atenção Básica (Saúde 
da Família, Saúde Bucal e Agente Comunitário de 
Saúde). A auditoria deveria incluir análises quanto à 
economicidade, à eficiência e à eficácia, abrangendo 
a implantação e o funcionamento das mencionadas 
estratégias governamentais, e ser desenvolvida no 
âmbito de municípios selecionados na fase do plane-
jamento, secretarias estaduais e municipais de saúde 
e Secretaria de Atenção à Saúde/MS.

Posteriormente, o TCU encaminhou a esta Co-
missão, por meio do Aviso nº 737-Seses-TCU-Plenário, 
datado de 26 de maio de 2010, cópia do Relatório e do 
Voto que embasam o Processo nº TC-009.017/2009-2. 
O relatório apresenta a metodologia e os resultados 
dos trabalhos de auditoria levados a efeito em visitas 
in loco efetivadas em 54 municípios, distribuídos em 
dezoito estados da Federação, acrescidos de pesqui-
sa postal estatística a todos os estados da federação 
e a outros 2000 municípios, além de entrevistas com 
os gestores federais do programa e análise das bases 
de dados disponíveis.

A auditoria tentou identificar em que medida as 
estratégias Saúde da Família, Saúde Bucal e Agente 
Comunitário de Saúde têm sido efetivamente utilizadas 
para organizar os sistemas municipais de saúde, a partir 
dos principais objetivos propostos na Política Nacional 
de Atenção Básica em Saúde. Sob esse enfoque, a 
análise foi segmentada em cinco pontos necessários à 
reestruturação do sistema de saúde municipal: plane-
jamento; aplicação dos recursos financeiros; infraes-
trutura; processo de trabalho das equipes; e controle, 
avaliação e monitoramento.

Por ser bastante elucidativo, transcrevemos excer-
to do Voto que fundamentou o Acórdão-TCU-Plenário 
nº 1.188/2010, proferido nos autos do mesmo Proces-
so nº TC-009.017/2009-2, e que apresenta resumo 
das principais constatações das equipes de auditoria, 
entre elas o expressivo crescimento nos últimos anos 
na implantação das equipes estratégicas da Atenção 
Básica, como evidenciado pelo aumento do número 
de equipes multiprofissionais implantadas (que saltou 
de 3.062 para 29.300 equipes entre 1998 e 2008) e 
pela cobertura da Saúde da Família (que passou de 
7% para 50% no mesmo período):

“13. No tocante ao sistema de planejamento, a 
fiscalização constatou que, a despeito da exigência 
legal (art. 4º, inciso III, da Lei n.º 8.142, de 1990), di-
versos municípios não possuíam o Plano Municipal de 
Saúde e a Programação Anual da Saúde ou, quando 
existentes os instrumentos de planejamento, os mes-
mos continham diversas falhas na sua elaboração, a 
exemplo da ausência de diagnóstico da situação de 
saúde do município, ausência de metas, objetivos e 
mecanismos de acompanhamento das ações desen-
volvidas no âmbito da Saúde da Família.

14. Tal constatação, como concluiu a fiscalização, 
demonstra que, mesmo após mais de 20 (vinte) anos 
do Sistema SUS, o planejamento da saúde continua 
sendo negligenciado, em que pese ser considerado 
requisito básico para o seu regular funcionamento, 
e que grande parte dos gestores municipais, até por 
desconhecimento, não estão atentos à importância dos 
instrumentos necessários à organização adequada da 
saúde do município, de modo que os recursos são ge-
ridos de acordo com as necessidades momentâneas 
sem uma adequação prévia à realidade local.

15. Ainda, apurou-se que a Atenção Básica não 
está adequadamente integrada aos outros níveis de 
atenção à saúde, a exemplo dos graves problemas no 
acesso aos serviços de média e alta complexidade por 
parte dos usuários da Saúde da Família, dificultando, 
assim, a continuidade dos tratamentos, o que compro-
mete a resolubilidade do trabalho desenvolvido pelas 
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equipes da Saúde da Família e a consolidação dessa 
estratégia na prestação de saúde à população.

16. Relativamente à aplicação dos recursos finan-
ceiros, nada obstante a Política Nacional de Atenção 
Básica prever que o seu financiamento será tripartite, 
ressai dos autos a constatação quanto à ausência de 
critérios objetivos que estabeleçam a distribuição dos 
recursos estaduais, à semelhança dos já existem em 
relação aos recursos federais, comprometendo, assim, 
a manutenção da infraestrutura, a aquisição de insu-
mos e a contratação de recursos humanos necessários 
ao desenvolvimento das ações da Saúde da Família, 
sendo essa, aliás, uma das causas apontadas pelos 
gestores municipais para a dificuldade na consolida-
ção da referida estratégia.

17. Quanto à infraestrutura disponível para o de-
senvolvimento das atividades das equipes de Saúde 
da Família, revela-se preocupante a constatação da 
auditoria quanto à precariedade das instalações físi-
cas de algumas unidades de saúde visitadas, a falta 
de equipamentos e insumos básicos para o desenvol-
vimento dos trabalhos e os problemas relacionados à 
contratação, à fixação e à capacitação das respecti-
vas equipes.

18. Nesse último caso, verificou-se que, muitas 
vezes, os profissionais contratados para trabalharem 
como Agentes Comunitários de Saúde – ACS não re-
cebem o curso introdutório de formação inicial e conti-
nuada para o desenvolvimento de tal mister, conforme 
estabelece a Lei n.º 11.350, de 2006, no seu art. 6º, 
ocorrência essa que não pode ser imputada exclusi-
vamente ao gestores municipais, mas também aos 
gestores estaduais e federais, que deveriam prestar 
o devido apoio aos municípios na execução da edu-
cação continuada.

19. Observou-se também que um dos pilares da 
Atenção Básica à Saúde, ou seja, a promoção da saú-
de, não vem sendo realizada a contento, por meio das 
ações educativas, apontando-se, entre as causas, a 
insuficiência de recursos financeiros, a inexistência de 
espaço físico adequado e carência de materiais para a 
realização de atividades, como palestras, o que impede 
a execução de ações de prevenção junto à população 
atendida, não se coadunando, desta forma, com a fi-
losofia da estratégia Saúde da Família.

20. Relativamente ao acompanhamento e ava-
liação das ações e dos resultados da Saúde da Fa-
mília, a constatação principal é de que existem falhas 
na consecução dessas atividades, o que dificulta so-
bremaneira a aferição da efetividade e da eficácia da 
estratégia e o aprimoramento das ações da referida 
estratégia. As causas são as mais diversas, desta-
cando-se o desconhecimento por parte de diversos 

profissionais acerca das medidas de avaliação, o que 
demonstra a necessidade de maior comprometimento 
ou mesmo a disseminação das informações entre os 
atores envolvidos.

21. Apesar de todos os problemas identificados 
na estruturação e organização dos sistemas munici-
pais de saúde, a auditoria consigna, além da consta-
tação de boas práticas, que os recursos financeiros 
aplicados na estratégia Saúde da Família têm surtido 
efeito positivo na melhoria das condições de saúde da 
população, utilizando-se para tal conclusão as bases 
de dados do Datasus combinados com os indicadores 
de atividades hospitalares sensíveis às atividades de-
senvolvidas na atenção básica.

22. Nesse particular, registra o relatório que os 
resultados das análises desenvolvidas demonstraram 
que, como regra, a expansão da estratégia Saúde da 
Família representada pelo crescimento nos recursos 
federais investidos, pelo percentual de pessoas cadas-
tradas, assim como pelos percentuais de cobertura, 
está associada ao decréscimo nas taxas de internação.”

Diante dessas constatações, a equipe de fiscali-
zação formulou diversas recomendações aos órgãos 
federais envolvidos. Com efeito, a proposta da equipe 
dirige-se essencialmente para as questões relaciona-
das ao gerenciamento do programa Atenção Básica 
em Saúde, a exemplo da necessidade de os gestores 
da Saúde da Família aprimorarem o planejamento 
municipal das ações de saúde e a aperfeiçoarem os 
cursos de capacitação destinados para elaboração 
dos instrumentos de planejamento, monitoramento e 
avaliação das ações desenvolvidas no âmbito da re-
ferida estratégia.

Em consequência dessas constatações e reco-
mendações, o Tribunal de Contas da União exarou o 
citado Acórdão nº 1.188/2010, com o seguinte teor:

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de 
Contas da União, reunidos em Sessão do Ple-
nário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. recomendar ao Ministério da Saú-
de que:

9.1.1. desenvolva ações estratégicas de 
capacitação voltadas para orientação prática 
na elaboração do Plano Municipal de Saúde, 
incluindo a confecção de um roteiro simplifi-
cado para subsidiar os gestores locais na ela-
boração do documento;

9.1.2. promova discussões no âmbito das 
instâncias de pactuação do Sistema Único de 
Saúde – SUS (Comissão Intergestores Birpar-
tite – CIB e Comissão Intergestores Tripartite 
– CIT) acerca da necessidade de cada estado 
da federação estabelecer critérios mais obje-
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tivos para o co-financiamento (contrapartida) 
das estratégias da Atenção Básica em Saúde, 
em especial a Saúde da Família;

9.1.3. ao eleger os municípios a serem 
contemplados com recursos federais para 
construção de Unidades Básicas de Saúde 
– UBS no Plano Nacional de Implantação de 
UBS, priorize aqueles municípios com Equi-
pes de Saúde da Família e Saúde Bucal já 
existentes e que estejam instaladas em locais 
impróprios para o adequado atendimento à 
população;

9.1.4. doravante oriente os Estados, Dis-
trito Federal e Municípios acerca dos normati-
vos que regem a contratação direta de pessoal 
para atuar nas estratégias Saúde da Família, 
Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saú-
de, exigindo a devida adequação ao artigo 39 
da Constituição Federal de 1988 ou ao que 
dispõe a Lei n.º 11.350, de 2006, guardadas 
as devidas situações de excepcionalidade 
abrigadas pela ADIn n.º 2.135/DF, regulamen-
tando inclusive sobre a suspensão dos incen-
tivos financeiros na modalidade fundo a fundo 
aos gestores municipais que não adequarem 
a contratação da força de trabalho aos regra-
mentos constitucionais e legais;

9.1.5. avalie a possibilidade de prever 
a existência de contratos de trabalho com os 
membros das equipes de Saúde da Família 
com horários diferenciados daquele estabele-
cido pela Política Nacional de Atenção Básica, 
a serem adotados nos locais onde o problema 
de evasão de profissionais e de cumprimento 
de horário esteja comprometendo o funciona-
mento da estratégia Saúde da Família;

9.1.6. incentive a implantação e a utiliza-
ção do software ProGRAB (Programação para 
Gestão por Resultados na Atenção Básica) e 
do projeto AMQ (Avaliação para Melhoria da 
Qualidade da Estratégia Saúde da Família) 
pelos municípios, avaliando a conveniência 
e a oportunidade de designar um grupo local 
para treinamento dessa atividade;

9.1.7. divulgue aos municípios os resul-
tados daqueles indicadores pactuados pelos 
referidos entes no âmbito do monitoramento 
e avaliação do Pacto pela Saúde, os quais 
são calculados pelo próprio Departamento de 
Atenção/DAB/SAS/MAS;

9.1.8. desenvolva e implemente meca-
nismos de críticas dos dados informados por 
estados e municípios no aplicativo Sispacto, 

a fim de se que sejam evitados a inserção de 
informações relacionadas ao estabelecimen-
to de metas subestimadas (metas piores que 
resultados anteriores), erros de digitação e 
de cálculo das metas e dos resultados dos 
indicadores de monitoramento e avaliação do 
Pacto pela Saúde;

9.1.9. articule com as Secretarias Esta-
duais de Saúde a inclusão de tópicos relacio-
nados a controle, avaliação e monitoramento, 
bem como a respeito da metodologia de cálculo 
dos indicadores de monitoramento e avaliação 
do Pacto pela Saúde no conteúdo dos cursos 
a serem ministrados às Coordenações Mu-
nicipais da Atenção Básica e às Equipes de 
Saúde da Família.

9.2. recomendar ao Ministério da Saú-
de que, em conjunto com as Secretarias Es-
taduais de Saúde, Conselho Nacional de Se-
cretários de Saúde – Conass e Conselho Na-
cional de Secretários Municipais de Saúde 
– Conasems:

9.2.1. oriente os gestores municipais da 
saúde acerca da necessidade de acompanhar 
as atualizações das Programações Pactuadas 
e Integradas – PPI”s dos respectivos estados, 
a fim de garantir o quantitativo de consultas 
especializadas, internações e a exames de 
maior densidade tecnológica suficiente para 
atendimento da população;

9.2.2. oriente os municípios, quando da 
habilitação de novas equipes de saúde da fa-
mília, acerca da importância de se escolherem 
instalações físicas que atendam aos requisitos 
mínimos para um adequado atendimento à 
população, preferencialmente que as equipes 
sejam acomodadas em instalações diferentes 
daquelas destinadas aos centros ou postos 
de saúde da rede tradicional das secretarias 
de saúde;

9.2.3. divulgue e oriente as Secretarias 
Municipais de Saúde acerca do cumprimento 
dos requisitos mínimos para se obter finan-
ciamento federal por meio da Portaria GM/
MS n.º 2.198, de 2009, a fim de incentivar os 
municípios a adquirir insumos e equipamentos 
necessários ao desenvolvimento das ações 
das Saúde da Família e Saúde Bucal;

9.2.4. desenvolva mecanismos adequa-
dos para garantir que estados e municípios 
aloquem recursos financeiros (contrapartida) 
para custear a Farmácia Básica de acordo com 
os normativos vigentes;
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9.2.5. promova discussões com os Se-
cretários Municipais de Saúde acerca da im-
portância da identificação da capacidade ins-
talada na área da saúde de cada município, 
bem como do levantamento das necessidades 
de saúde local, para realização da compatibili-
zação entre demanda e oferta, de modo que, 
naqueles casos de insuficiência de serviços 
de maior complexidade nos estabelecimentos 
públicos de saúde dos municípios, envide es-
forços visando à tempestiva contratualização 
e/ou à formalização de consórcios municipais, 
a fim de garantir o adequado acesso da popu-
lação a consultas especializadas e a exames 
de maior densidade tecnológica;

9.3. recomendar ao Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde – 
Datasus para que:

9.3.1. desenvolva mecanismos de críticas 
eletrônicas no sistema de informações do Ca-
dastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
– CNES, a fim de rastrear os profissionais que 
estejam cadastrados na estratégia Saúde da 
Família e também em outros estabelecimentos 
de saúde, cuja distância física (entre municí-
pios) impossibilite o exercício da função em 
ambos os estabelecimentos;

9.3.2. desenvolva mecanismos eletrôni-
cos de inserção de dados destinados a alimen-
tação dos conteúdos básicos de cada Plano 
Municipal de Saúde, bem como dos objetivos e 
metas, de modo que os órgãos de fiscalização, 
controle social e demais interessados tenham 
acesso às informações de saúde levantadas 
pelos municípios;

9.4. determinar ao Ministério da Saúde 
e ao Datasus que, caso venham a implementar 
as medidas sugeridas nos subitens anteriores, 
encaminhem a este Tribunal, no prazo de 90 
(noventa) dias, Plano de Ação contendo crono-
grama e o nome dos respectivos responsáveis 
pelas providências, além de informações acer-
ca das medidas eventualmente já adotadas;

9.5. dar ciência do presente Acórdão, 
acompanhado do Relatório e Voto que o fun-
damentam, bem assim de cópia do respectivo 
relatório consolidado de auditoria, à Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle da Câ-
mara dos Deputados, ao Conselho Nacional 
de Saúde – CNS; ao Conselho Nacional de 
Secretário de Saúde – Conass; ao Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
– Conasems;

9.6. com fundamento no art. 14, inciso 
IV, da Resolução TCU n.º 215/2008, consi-
derar integralmente atendida a Solicitação da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole da Câmara dos Deputados de que trata 
o presente processo;

9.7. arquivar os autos”

É o relatório.

II – Voto

As informações encaminhadas pelo Tribunal de 
Contas da União alcançaram os objetivos pretendidos 
por esta proposta de fiscalização e controle. Além dis-
so, as medidas pertinentes já foram adotadas, estando 
os órgãos responsáveis tomando as providências que 
o caso requer.

Dessa forma, verifica-se que as diligências reali-
zadas pela Corte de Contas, no âmbito desta proposta 
de fiscalização e controle, esclarecem inexistir inadim-
plência nos pagamentos devidos à rede credenciada 
de serviços de saúde, no Município de Nova Iguaçu/
RJ, conforme Termo de Ajustamento de Conduta, as-
sinado em 23/01/2007, e Termo Aditivo assinado em 
06/04/2009. Ademais, a Corte de Contas avalia que o 
histórico, as projeções e os registros do processo da 
dívida sinalizam para uma evolução favorável, com 
tendência de solução definitiva até o final do presente 
exercício.

Assim, esta PFC alcançou seus objetivos e não 
há providências a serem tomadas nos termos do art. 
37 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
aprovado pela Resolução nº 17, de 1989, em face das 
iniciativas na esfera administrativa e judicial pelos ór-
gãos competentes.

Portanto, voto pelo arquivamento da PFC nº 
53/2008.

Sala da Comissão, de 2011. – Deputado Ademir 
Camilo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pelo 
encerramento e arquivamento da Proposta de Fisca-
lização e Controle nº 53/2008, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Ademir Camilo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Jorge Boeira e Filipe Pereira – Vice-Presidentes, 

Ademir Camilo, Edio Lopes, Fernando Francischini, 
Glauber Braga, Nilson Leitão, Paulo Feijó, Wellington 
Roberto, Edson Santos, Eduardo Cunha e Vanderlei 
Macris. 

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2011. – 
Deputado Jorge Boeira, 2º Vice-Presidente.
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COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata Da Septuagésima Segunda Reunião Ordi-
nária Realizada Em 27 De Outubro De 2011

Às dez horas e cinquenta e dois minutos do dia 
vinte e sete de outubro de dois mil e onze, reuniu-se 
a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados João Paulo 
Cunha – Presidente; Arthur Oliveira Maia e Vicente 
Candido – Vice-Presidentes; Alessandro Molon, Almei-
da Lima, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Boni-
fácio de Andrada, Danilo Forte, Eduardo Cunha, Eliseu 
Padilha, Fabio Trad, João Campos, João Paulo Lima, 
Jorginho Mello, Luiz Couto, Marcos Medrado, Maurício 
Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendonça Filho, 
Osmar Serraglio, Pastor Marco Feliciano , Roberto 
Freire, Ronaldo Fonseca, Rubens Otoni, Valtenir Pe-
reira e Wilson Filho – Titulares; Assis Carvalho, Gon-
zaga Patriota, Hugo Leal, Laurez Moreira, Nazareno 
Fonteles, Rebecca Garcia, Sandes Júnior e Sérgio 
Barradas Carneiro – Suplentes.Deixaram de compa-
recer os Deputados André Dias, Arnaldo Faria de Sá, 
Carlos Bezerra, Cesar Colnago, Delegado Protógenes, 
Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson Silva, Efraim Filho, 
Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Fábio Ramalho, 
Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Henrique Oliveira, 
Jilmar Tatto, José Mentor, Jutahy Junior, Luiz Carlos, 
Marçal Filho, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, 
Odair Cunha, Onyx Lorenzoni, Paes Landim, Paulo 
Maluf, Ricardo Berzoini, Roberto Teixeira, Sandra Ro-
sado, Solange Almeida, Vicente Arruda, Vieira da 
Cunha e Vilson Covatti. O Presidente declarou abertos 
os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da sep-
tuagésima primeira reunião ordinária realizada em 
dezenove de outubro. O Deputado Gonzaga Patriota 
requereu dispensa da leitura da Ata. Em votação, a 
Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: 1 – Ofício da Senho-
ra Deputada Cida Borghetti justificando ausência nas 
reuniões realizadas entre os dias vinte e quatro e oito 
de outubro, em razão de licença para tratamento da 
saúde; 2 – Ofício do Senhor Deputado Marçal Filho 
justificando ausência nas reuniões realizadas entre os 
dias vinte e cinco e vinte e sete de outubro, em razão 
de missão oficial no exterior; 3 – Ofício do Senhor De-
putado Alfredo Sirkis justificando ausência na reunião 
do dia onze de outubro, em razão de licença para tra-

tamento da saúde; 4 – Ofício do Senhor Deputado 
Hugo Leal justificando ausência nas reuniões realiza-
das entre dos dias quatorze e trinta de outubro, em 
razão de missão oficial no exterior. 5 – Notificação, 
oriundo da Secretaria-Geral da Mesa, de Movimenta-
ção Parlamentar comunicando o afastamento do De-
putado Brizola Neto do PDT; 6 – Notificação Eletrôni-
ca, oriundo da Secretaria-Geral da Mesa, comunican-
do que o Deputado João Lyra mudou sua filiação 
partidária do PTB para o PSD; 7 – Notificação Eletrô-
nica, oriundo da Secretaria-Geral da Mesa, comuni-
cando que o Deputado José Carlos Araújo mudou sua 
filiação partidária do PTB para o PSD; 8 – Notificação 
Eletrônica, oriundo da Secretaria-Geral da Mesa, co-
municando que o Deputado Armando Vergílio mudou 
sua filiação partidária do PMN para o PSD; 9 – Notifi-
cação Eletrônica, oriundo da Secretaria-Geral da Mesa, 
comunicando que o Deputado Walter Tosta mudou 
sua filiação partidária do PMN para o PSD; 10 – Noti-
ficação Eletrônica, oriundo da Secretaria-Geral da 
Mesa, comunicando que o Deputado Moreira Mendes 
mudou sua filiação partidária do PPS para o PSD; 11 
– Notificação Eletrônica, oriundo da Secretaria-Geral 
da Mesa, comunicando que o Deputado Francisco 
Araújo mudou sua filiação partidária do PSL para o 
PSD; 12 – Notificação Eletrônica, oriundo da Secreta-
ria-Geral da Mesa, comunicando que o Deputado Silas 
Câmara mudou sua filiação partidária do PSC para o 
PSD; 13 – Notificação Eletrônica, oriundo da Secreta-
ria-Geral da Mesa, comunicando que o Deputado Sér-
gio Brito mudou sua filiação partidária do PSC para o 
PSD; 14 – Ofício do Senhor Deputado Delegado Pro-
tógenes justificando ausência na reunião do dia vinte 
e sete de outubro, em razão de compromisso da Co-
missão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, no Estado de São Paulo. ORDEM DO 
DIA: Os Deputados Eduardo Cunha, João Paulo Lima 
e Gonzaga Patriota requereram inversão de pauta para 
apreciação dos itens cinquenta e dois, quarenta e seis 
e quarenta e sete, respectivamente. Foram os reque-
rimentos aprovados pelo plenário da Comissão. Man-
tendo o acordo firmado com os membros da Comissão, 
a apreciação dos itens da pauta foi realizada em bloco. 
Primeiro bloco Redações Finais de PDC’s de renova-
ção ou de outorga de serviços de radiodifusão, itens 
2 a 27 da pauta. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.596/09 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática – (TVR 1134/2008) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Meirelense de Cultura e Radio-
difusão Comunitária a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Vitor Meireles, 
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Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado OS-
MAR SERRAGLIO. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.009/09 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 1569/2009) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comuni-
tária Voz Livre a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de São Ludgero, Estado de 
Santa Catarina”. RELATOR: Deputado OSMAR SER-
RAGLIO. 3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.306/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1305/2009) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão 
de Dona Emma a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Dona Emma, Estado de 
Santa Catarina”. RELATOR: Deputado OSMAR SER-
RAGLIO. 4 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.320/09 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 1695/2009) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à SBC – Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Cachoeira do Arari, Estado do 
Pará”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 5 
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 2.682/10 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
2190/2010) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Timbó Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Rodeio, Estado de Santa Catarina”. RELATOR: 
Deputado OSMAR SERRAGLIO. 6 – REDAÇÃO FI-
NAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.799/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 2290/2010) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comu-
nitária de São Martinho a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de São Martinho, 
Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado OS-
MAR SERRAGLIO. 7 – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.822/10 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2233/2010) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Educado-
ra de Taió Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, no Município de Taió, Estado 
de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado OSMAR 
SERRAGLIO. 8 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.876/10 – da Co-

missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática – (TVR 2188/2010) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Portal do Sul FM Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Ronda Alta, Estado do Rio 
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado OSMAR SER-
RAGLIO. 9 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.903/10 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2457/2010) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Radiodifusão Novas de 
Paz a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Itabira, Estado de Minas Gerais”. RE-
LATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 10 – REDA-
ÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLA-
TIVO Nº 2.906/10 – da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática – (TVR 2496/2010) 
– que “aprova o ato que renova a permissão outorga-
da à Rádio Difusora de Pirassununga Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Pirassununga, Estado de 
São Paulo”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRA-
GLIO. 11 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 2.918/10 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2262/2010) – que “aprova o ato que renova a 
permissão outorgada à Fênix Radiodifusão Ltda., ori-
ginalmente Rádio Difusão Carvalho & Martins para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Itajobi, Estado de São Pau-
lo”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 12 
– REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 2.920/10 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
2333/2010) – que “aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão – FADEPE/JF para executar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, no Municí-
pio de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais”. RELA-
TOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 13 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.921/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 2343/2010) – que 
“aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Televisão Lages Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão de sons e imagens, no Município de Lages, 
Estado de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado OS-
MAR SERRAGLIO. 14 – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.923/10 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2345/2010) – que “aprova o ato 
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que renova a permissão outorgada à Rádio Valparaí-
so Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, no Município de Valparaíso, Estado 
de São Paulo”. RELATOR: Deputado OSMAR SER-
RAGLIO. 15 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.929/10 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2403/2010) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária Pró Desenvolvi-
mento Infantil de Parelheiros – ACCDIP a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo”. RELATOR: Depu-
tado LUIZ COUTO. 16 – REDAÇÃO FINAL DO PRO-
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.937/10 – da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2424/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária da Cidade de 
Aricanduva de Radiodifusão a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Aricanduva, 
Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado LUIZ 
COUTO. 17 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.939/10 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2435/2010) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação de Difusão Comunitária Benevides FM 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Benevides, Estado do Pará”. RELATOR: 
Deputado LUIZ COUTO. 18 – REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.940/10 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2436/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Amigos da Rádio de Vere-
dinha a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Veredinha, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 19 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.945/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 2448/2010) – que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente 
Educativa Novo Horizonte a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária no Município de Guarulhos, 
Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado LUIZ 
COUTO. 20 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.951/10 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2471/2010) – que “aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária de Rádio São João a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-

vidade, serviço de radiodifusão comunitária no Muni-
cípio de Torres, Estado de Rio Grande do Sul”. RELA-
TOR: Deputado LUIZ COUTO. 21 – REDAÇÃO FINAL 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.982/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 2557/2010) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio e Tele-
visão Belo Monte Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Altamira, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado 
LUIZ COUTO. 22 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.983/10 – da Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática – (TVR 2558/2010) – que “aprova o ato que 
outorga permissão à Terra FM Ltda. – ME para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada, no Município de Tailândia , Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 23 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.984/10 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática – (TVR 2559/2010) – que 
“aprova o ato que outorga permissão à Terra FM Ltda. 
– ME para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Xinguara, Es-
tado do Pará”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
24 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 3.075/10 – da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 
2465/2010) – que “aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária Educativa de Bal-
neário Gaivota a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Balneário Gaivota, Esta-
do de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado LUIZ 
COUTO. 25 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 37/11 – da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
– (TVR 2562/2010) – que “aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio e Televisão Belo Monte Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada, no Município de Vigia, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 26 – REDAÇÃO 
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 86/11 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – (TVR 2488/2010) – que 
“aprova o ato que renova a permissão outorgada ao 
Sistema de Comunicações Professor Walter Alencar 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Teresina, Es-
tado do Piauí”. RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
O Presidente anunciou a votação em bloco das Reda-
ções Finais dos PDC’s. Em votação, foram aprovadas 
contra o voto do Deputado Anthony Garotinho. O De-
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putado Anthony Garotinho solicitou verificação de vo-
tação. O Presidente procedeu à chamada nominal. 
Votaram sim os Deputados Alessandro Molon, João 
Paulo Cunha, João Paulo Lima, Luiz Couto, Arthur 
Oliveira Maia, Eduardo Cunha, Antonio Bulhões e Gon-
zaga Patriota. Votaram não os Deputados Anthony 
Garotinho e Ronaldo Fonseca. O Deputado Maurício 
Quintella Lessa absteve-se de votar. Encerrada a vo-
tação, o Senhor Presidente proclamou o resultado: 
foram computados onze votos, sendo oito favoráveis, 
dois contrários e uma abstenção. Não havendo quó-
rum regimental para deliberação, o Senhor Presiden-
te encerrou a reunião às dez horas e cinquenta e nove 
minutos, antes convocando reunião ordinária, para a 
próxima terça-feira, primeiro de novembro, às nove 
horas, para apreciar os itens da pauta a ser divulgada 
na próxima sexta-feira e encaminhada por meio ele-
trônico. E, para constar, eu, Rejane Salete Marques, 
lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado João Paulo 
Cunha, , e publicada no Diário da Câmara dos Depu-
tados. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
E DE CIDADANIA

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata Da Septuagésima Terceira Reunião Ordi-
nária Realizada Em 01 De Novembro De 2011

Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia pri-
meiro de novembro de dois mil e onze, reuniu-se a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados João Paulo 
Cunha – Presidente; Alessandro Molon, Anthony Ga-
rotinho, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Danilo 
Forte, Dimas Fabiano, Dr. Grilo, Edson Silva, Eduardo 
Cunha, Eliseu Padilha, Fábio Ramalho, Fabio Trad, 
Félix Mendonça Júnior, Jilmar Tatto, Jorginho Mello, 
José Mentor, Luiz Couto, Marçal Filho, Mauro Benevi-
des, Osmar Serraglio, Paes Landim, Roberto Teixeira, 
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vieira da Cunha e 
Wilson Filho – Titulares; Daniel Almeida, Dilceu Spera-
fico, Francisco Escórcio, Gonzaga Patriota, Hugo Leal, 
João Magalhães, José Carlos Araújo, Lourival Mendes, 
Márcio Macêdo, Márcio Reinaldo Moreira, Nazareno 
Fonteles, Nilton Capixaba, Pauderney Avelino, Pedro 
Uczai, Roberto Balestra, Sandro Alex e Sérgio Barra-
das Carneiro – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Almeida Lima, André Dias, Arthur Oliveira 
Maia, Bonifácio de Andrada, Carlos Bezerra, Cesar 
Colnago, Delegado Protógenes, Efraim Filho, Esperi-
dião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Henrique 

Oliveira, João Campos, João Paulo Lima, Jutahy Junior, 
Luiz Carlos, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, 
Mendonça Filho, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino, 
Odair Cunha, Onyx Lorenzoni, Pastor Marco Feliciano , 
Paulo Maluf, Ricardo Berzoini, Roberto Freire, Rubens 
Otoni, Sandra Rosado, Solange Almeida, Vicente Ar-
ruda, Vicente Candido e Vilson Covatti. O Presidente 
declarou abertos os trabalhos e submeteu à aprecia-
ção a Ata da septuagésima segunda reunião ordinária 
realizada em vinte e sete de outubro. Em votação, foi 
aprovada contra o voto do Deputado Anthony Garotinho. 
O Deputado Anthony Garotinho solicitou verificação de 
votação. O Presidente procedeu à chamada nominal. 
Votaram sim os Deputados Alessandro Molon, Jilmar 
Tatto, João Paulo Cunha, Luiz Couto, Eliseu Padilha, 
Mauro Benevides, Wilson Filho, Edson Silva, Valtenir 
Pereira, Fábio Ramalho, Fabio Trad, Paes Landim 
– Titulares, Márcio Mâcedo, Pedro Uczai, Francisco 
Escórcio, Pauderney Avelino, Lourival Mendes – Su-
plentes. Votou não o Deputado Anthony Garotinho. 
Encerrada a votação, o Senhor Presidente proclamou 
o resultado: foram computados dezoito votos, sendo 
dezessete favoráveis e um contrário. Não havendo 
quórum regimental para deliberação, o Senhor Presi-
dente encerrou a reunião às dez horas e trinta e um 
minutos, antes convocando reunião ordinária, para a 
próxima terça-feira, oito de novembro, às catorze ho-
ras e trinta minutos, para apreciar os itens da pauta a 
ser divulgada na próxima sexta-feira e encaminhada 
por meio eletrônico. E, para constar, eu, Rejane Salete 
Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
João Paulo Cunha, , e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 7.672, 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 ADO-

LESCENTE, PARA ESTABELECER O DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SEREM EDU-
CADOS E CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS 

CORPORAIS OU DE TRATAMENTO CRUEL OU 
DEGRADANTE”.

Ata Da 7ª Reunião, Realizada Em 25 De Ou-
tubro De 2011.

(Audiência Pública e deliberação de reque-
rimento)

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e onze, às quinze horas e dez minutos, no 
plenário cinco do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se, ordinariamente, a COMISSÃO ESPECIAL 
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DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO 
DE LEI Nº 7.672, DE 2010, DO PODER EXECUTI-
VO, QUE “ALTERA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO 
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA ESTABELE-
CER O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE SEREM EDUCADOS E CUIDADOS SEM O USO 
DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE TRATAMENTO 
CRUEL OU DEGRADANTE”. Compareceram os De-
putados Aline Corrêa, Eduardo Barbosa, Efraim Filho, 
Erika Kokay, Fátima Pelaes, Jorginho Mello, Luiz Couto, 
Pastor Marco Feliciano, Paulo Freire, Professora Do-
rinha Seabra Rezende, Sueli Vidigal, Teresa Surita e 
Vitor Paulo, TITULARES; e os Deputados Antonio Bu-
lhões, Domingos Neto, Flávia Morais, Iracema Portella 
e Jose Stédile, SUPLENTES. Deixaram de compare-
cer os Deputados Alessandro Molon, Alice Portugal, 
Andreia Zito, Carmen Zanotto, Cida Borguetti, Josué 
Bengtson, Liliam Sá, Osmar Terra, Reginaldo Lopes, 
Romário, Rosinha da Adefal, Sandra Rosado, Solan-
ge Almeida, Antônio Roberto, Celia Rocha, Emiliano 
José, Fátima Bezerra e Rebecca Garcia. Apresentaram 
justificativa de falta os Deputados Sueli Vidigal, para a 
reunião ocorrida no dia cinco de outubro, Teresa Suri-
ta, Vitor Paulo e Sueli Vidigal, para a reunião ocorrida 
no dia dezenove de outubro, e a Deputada Cida Bor-
guetti, para a reunião de hoje. A Srª Presidenta, De-
putada Erika Kokay, declarou aberta a reunião. ATA: 
Tendo em vista a distribuição de cópias da Ata da 5ª 
reunião a todos os presentes, a Srª Presidenta consul-
tou o Colegiado quanto à necessidade de sua leitura. 
A Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende so-
licitou dispensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata 
foi aprovada. ORDEM DO DIA: Audiência Pública para 
discussão sobre “a prática dos castigos corporais ou 
de tratamentos degradantes empregados na educa-
ção de crianças e adolescentes no nosso país”, com 
a exposição dos senhores Drª Eufrásia Maria Souza 
das Virgens – Defensora Pública da Coordenadoria 
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te; Drª Rachel Niskier Sanchez – Médica Pediatra do 
Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo 
Cruz e Diretora da Sociedade Brasileira de Pediatria; 
Drª Evelyn Eisenstein – Médica Pediatra e Clínica de 
Adolescentes, Professora Adjunta da Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro – UERJ e Representante do Brasil para 
a International Society for Prevention of Child Abuse 
and Neglect – ISPCAN; e, Dr. Célio da Cunha – Re-
presentante da UNESCO no Brasil; e deliberação de 
requerimento. A Srª Presidenta convidou os expositores 
a tomarem assento à mesa, alertou sobre os procedi-
mentos a serem adotados e, ato contínuo, concedeu 

a palavra à Drª Rachel Niskier e solicitou ao Deputado 
Eduardo Barbosa, 2º Vice-Presidente, que assumisse 
a presidência dos trabalhos. Encerrada a exposição, o 
Sr. Presidente concedeu a palavra, para que pudessem 
fazer suas apresentações à Drª Eufrásia Maria Souza 
das Virgens, à Drª Evelyn Eisenstein e ao Dr. Célio da 
Cunha. A Deputada Erika Kokay reassumiu a presi-
dência dos trabalhos. Terminada as explanações, a Srª 
Presidenta, antes de passar a palavra aos membros, 
para os debates, constatando a existência de número 
regimental, procedeu à deliberação do requerimento 
constante da pauta: 1) – REQUERIMENTO Nº 10/11 
– Em votação, foi aprovado. Encerrada a apreciação, 
a Srª Presidenta fez questão de registrar a presença 
em plenário do Sr. Paulo Lustosa e, a seguir, concedeu 
a palavra, para debates, às Deputadas Teresa Surita, 
Relatora, e Aline Corrêa. A seguir, a Srª Presidenta 
prestou alguns esclarecimentos, agradeceu a colabo-
ração dos expositores e concedeu a palavra aos mes-
mos para que pudessem apresentar suas considera-
ções finais. Em seguida, a Srª Presidenta teceu alguns 
comentários, inclusive comunicando que a Comissão 
Especial realizará um fórum de debates na cidade de 
Goiânia, no próximo dia vinte e quatro de novembro, 
tendo em vista a aprovação de Requerimento de au-
toria da Deputada Flávia Morais. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, a Srª Presidenta encerrou 
os trabalhos às dezessete horas e dezesseis minutos, 
antes convocando a próxima reunião ordinária para o 
dia oito de novembro, para realização de audiência pú-
blica e deliberação de requerimentos. E para constar, 
eu, , Saulo Augusto Pereira, Secretário da Comissão, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, 
será assinada pela Presidenta desta Comissão, , De-
putada Erika Kokay, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, passando o 
arquivo de áudio correspondente a integrar o acervo 
documental desta reunião. 

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Alessandro Molon

PROJETO DE LEI Nº 1.910/11 – do Sr. Eduardo da 
Fonte – que “4’Altera o art. 302 do Código de Processo 
Penal, para incluir como hipótese de flagrante a apre-
sentação espontânea”.

Ao Deputado Alexandre Leite
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PROJETO DE LEI Nº 2.053/11 – do Sr. Hugo Leal – 
que “altera dispositivos do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e da Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, para 
instituir a pena de recolhimento domiciliar, extinguir o 
regime de albergamento, modificar o sistema progressi-
vo de cumprimento de pena e os requisitos à obtenção 
do livramento condicional, e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 2.325/11 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, para dispor sobre a comercialização de armas 
de pressão e de armas de gás comprimido”.

À Deputada Benedita da Silva

PROJETO DE LEI Nº 2.233/11 – do Sr. Domingos 
Dutra – que “altera os arts. 13, 14, 25, 59, 63, 70, 72, 
75, 77, 81, 82 e 103, e acrescenta os arts. 30-A, 205 
e o Capítulo VIII ao Título IV da Lei n° 7.210, de 11 de 
julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal”.

Ao Deputado Delegado Protógenes

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
25/11 – da Sra. Perpétua Almeida – que “requer que 
a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Cri-
me Organizado realize a Fiscalização e Controle do 
Programa Antiterrorismo no Brasil”.

Ao Deputado Edio Lopes

PROJETO DE LEI Nº 2.297/11 – do Sr. Bonifácio de 
Andrada – que “altera o inciso I do § 2º do art. 157 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal”.

PROJETO DE LEI Nº 2.446/11 – do Sr. Ricardo Ber-
zoini – que “altera o art. 132 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”.

Ao Deputado Emiliano José

PROJETO DE LEI Nº 2.282/11 – do Sr. Nelson Bor-
nier – que “torna obrigatório a utilização de detectores 
de metal nos estádios de futebol que especifica e dá 
outras providências”.

À Deputada Fátima Pelaes

PROJETO DE LEI Nº 1.046/07 – do Sr. Maurício Trin-
dade – que “dispõe sobre a acessibilidade aos méto-
dos contraceptivos nos presídios em todo o território 
nacional”.

PROJETO DE LEI Nº 669/11 – do Sr. Weliton Prado 
– que “dispõe sobre a aquisição, no âmbito das admi-
nistrações das unidades prisionais, de alimentos pro-
duzidos pela agricultura familiar”.

Ao Deputado Hugo Leal

PROJETO DE LEI Nº 370/11 – do Sr. Alessandro Molon 
– que “estabelece princípios e diretrizes para promoção 
e instalação de programas, projetos e ações de pacifi-
cação social, policiamento comunitário e Unidades de 

Polícia Pacificadora ou órgãos assemelhados em todo 
território nacional e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 1.685/11 – do Sr. Eros Biondini 
– que “autoriza transferência, a título de contribuição 
de capital, mediante celebração de convênios entre a 
União e as Associações de Proteção e Assistência aos 
Condenados – APACs, em atenção ao disposto no §6º 
do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964”.

Ao Deputado José Augusto Maia

PROJETO DE LEI Nº 2.232/11 – do Sr. Domingos Du-
tra – que “dispõe sobre a dedutibilidade das doações 
ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) da base 
de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas 
e da contribuição social sobre o lucro líquido”.

Ao Deputado Marllos Sampaio

PROJETO DE LEI Nº 1.889/11 – do Sr. Washington 
Reis – que “altera dispositivos do Decreto-lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
para dispor sobre a apreensão, arrecadação e destina-
ção de bens do acusado”. (Apensado: PL 1904/2011)

Ao Deputado Mauro Lopes

PROJETO DE LEI Nº 2.005/11 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “destina parcela dos recursos da CO-
FINS para tratamento e recuperação de usuários de 
drogas por meio do Fundo Nacional Antidrogas e do 
Sistema Único de Saúde”.

Ao Deputado Nelson Pellegrino

PROJETO DE LEI Nº 2.231/11 – do Sr. Domingos Du-
tra – que “altera o art. 321 do Decreto-lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”.

Ao Deputado Otoniel Lima

INDICAÇÃO Nº 912/11 – da Sra. Sandra Rosado – que 
“sugere à Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado a criação de uma Subcomissão 
Especial ou Grupo de Trabalho para apreciar os pro-
blemas de violência no Brasil e elaborar proposição 
legislativa, coibindo a prática de atos nocivos e aten-
tatórios ao cidadão e ao Estado”.

Ao Deputado Pastor Eurico

PROJETO DE LEI Nº 2.080/11 – do Sr. Wilson Filho 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação 
de informações, pelas emissoras de rádio e de tele-
visão, de material educativo sobre o combate ao uso 
de drogas ilícitas”.

Ao Deputado Romero Rodrigues

PROJETO DE LEI Nº 2.046/11 – da Sra. Iracema Por-
tella – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 11.343, de 
23 de agosto de 2006, para tratar de medidas preven-
tivas ao uso de drogas”.

Ao Deputado William Dib
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PTB 

Líder: JOVAIR ARANTES 

 

PCdoB 

Líder: OSMAR JÚNIOR 

 

PV 

Líder: SARNEY FILHO 

 

PPS 

Líder: RUBENS BUENO 

 

PTdoB 



Repr.: LOURIVAL MENDES 

 

PSL 

Repr.: DR. GRILO 

 

PHS 

Repr.: FELIPE BORNIER 

 

PRP 

Repr.: JÂNIO NATAL 

 

PTC 

Repr.: EDIVALDO HOLANDA JUNIOR 

 



 

DEPUTADOS EM EXERCÍCIO 

  

Roraima 

Berinho Bantim - PSDB 

Edio Lopes - PMDB 

Francisco Araújo - PSL 

Jhonatan de Jesus - PRB 

Luciano Castro - PR 

Paulo Cesar Quartiero - DEM 

Raul Lima - PP 

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 

André Dias - PSDB 

Arnaldo Jordy - PPS 

Asdrubal Bentes - PMDB 

Beto Faro - PT 

Cláudio Puty - PT 

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 - PMDB 

Carlos Souza - PP 

Francisco Praciano - PT 

Henrique Oliveira - PR 

Pauderney Avelino - DEM 

Rebecca Garcia - PP 

Sabino Castelo Branco - PTB 

Silas Câmara - PSC 

Rondônia 

Carlos Magno - PP 

Lindomar Garçon - PV 

Marinha Raupp - PMDB 

Mauro Nazif - PSB 

Moreira Mendes - PPS 

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 - PPS 

Eduardo Gomes - PSDB 

Irajá Abreu - DEM 

Júnior Coimbra - PMDB 

Laurez Moreira - PSB 

Lázaro Botelho - PP 

Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM 

Maranhão 

Alberto Filho - PMDB 

Cleber Verde - PRB 

Costa Ferreira - PSC 

Davi Alves Silva Júnior - PR 

Domingos Dutra - PT 

Edivaldo Holanda Junior - PTC 

Francisco Escórcio - PMDB 

Hélio Santos - PSDB 

Lourival Mendes - PTdoB 

Nice Lobão - DEM 

Pedro Novais - PMDB 

Pinto Itamaraty - PSDB 

Professor Setimo - PMDB 

Ribamar Alves - PSB 

Sarney Filho - PV 

Waldir Maranhão - PP 

Weverton Rocha - PDT 

Zé Vieira - PR 

Ceará 

André Figueiredo - PDT 

Aníbal Gomes - PMDB 



Antonio Balhmann - PSB 

Ariosto Holanda - PSB 

Arnon Bezerra - PTB 

Artur Bruno - PT 

Chico Lopes - PCdoB 

Danilo Forte - PMDB 

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 - PSDB 

Mauro Benevides - PMDB 

Raimundão - PMDB 

Raimundo Gomes de Matos - PSDB 

Vicente Arruda - PR 

Piauí 

Assis Carvalho - PT 

Hugo Napoleão - DEM 

Iracema Portella - PP 

Jesus Rodrigues - PT 

Júlio Cesar - DEM 

Marcelo Castro - PMDB 

Marllos Sampaio - PMDB 

Nazareno Fonteles - PT 

Osmar Júnior - PCdoB 

Paes Landim - PTB 

Rio Grande do Norte 

Fábio Faria - PMN 

Fátima Bezerra - PT 

Felipe Maia - DEM 

Henrique Eduardo Alves - PMDB 

João Maia - PR 

Paulo Wagner - PV 

Rogério Marinho - PSDB 

Sandra Rosado - PSB 

Paraíba 

Aguinaldo Ribeiro - PP 

Benjamin Maranhão - PMDB 

Damião Feliciano - PDT 

Efraim Filho - DEM 

Hugo Motta - PMDB 

Luiz Couto - PT 

Manoel Junior - PMDB 

Nilda Gondim - PMDB 

Romero Rodrigues - PSDB 

Ruy Carneiro - PSDB 

Wellington Roberto - PR 

Wilson Filho - PMDB 

Pernambuco 

Anderson Ferreira - PR 

Augusto Coutinho - DEM 

Bruno Araújo - PSDB 

Carlos Eduardo Cadoca - PSC 

Eduardo da Fonte - PP 

Fernando Coelho Filho - PSB 

Fernando Ferro - PT 

Gonzaga Patriota - PSB 

Inocêncio Oliveira - PR 

João Paulo Lima - PT 

Jorge Corte Real - PTB 

José Augusto Maia - PTB 

José Chaves - PTB 

Luciana Santos - PCdoB 

Mendonça Filho - DEM 

Pastor Eurico - PSB 

Paulo Rubem Santiago - PDT 

Pedro Eugênio - PT 

Raul Henry - PMDB 

Roberto Teixeira - PP 

Sergio Guerra - PSDB 

Severino Ninho - PSB 

Silvio Costa - PTB 

Vilalba - PRB 

Wolney Queiroz - PDT 

Alagoas 

Arthur Lira - PP 

Celia Rocha - PTB 

Givaldo Carimbão - PSB 

João Lyra - PTB 

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 - PCdoB 

Emiliano José - PT 

Erivelton Santana - PSC 

Fábio Souto - DEM 

Félix Mendonça Júnior - PDT 

Fernando Torres - DEM 

Geraldo Simões - PT 

Jânio Natal - PRP 

João Carlos Bacelar - PR 

José Carlos Araújo - PDT 

José Nunes - DEM 

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 

Maurício Trindade - PR 

Nelson Pellegrino - PT 

Oziel Oliveira - PDT 

Paulo Magalhães - DEM 

Roberto Britto - PP 

Rui Costa - PT 

Sérgio Barradas Carneiro - PT 

Sérgio Brito - PSC 

Valmir Assunção - PT 

Waldenor Pereira - PT 

Minas Gerais 

Ademir Camilo - PDT 

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 - PR 

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 - PPS 

Gilmar Machado - PT 

Jaime Martins – PR 

Jairo Athaide-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 - DEM 

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 - PMN 

Weliton Prado - PT 

Zé Silva - PDT 

Espírito Santo 

Audifax - PSB 

Camilo Cola - PMDB 

Cesar Colnago - PSDB 

Dr. Jorge Silva - PDT 

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 - DEM 

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 - PR 

Edson Ezequiel - PMDB 

Edson Santos - PT 

Eduardo Cunha - PMDB 

Eliane Rolim - PT 

Felipe Bornier - PHS 

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 - PR 

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 

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 Roberto - PSDB 

Carlos Sampaio - PSDB 

Carlos Zarattini - PT 

Delegado Protógenes - PCdoB 

Devanir Ribeiro - PT 

Dimas Ramalho - PPS 

Dr. Ubiali - PSB 

Dra. Elaine Abissamra - PSB 

Duarte Nogueira - PSDB 

Edinho Araújo - PMDB 

Eleuses Paiva - DEM 

Eli Correa Filho - DEM 

Gabriel Chalita - PMDB 

Guilherme Campos - DEM 

Guilherme Mussi - PV 

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 - DEM 

Keiko Ota - PSB 

Luiz Fernando Machado - PSDB 

Luiza Erundina - PSB 

Mara Gabrilli - PSDB 

Marcelo Aguiar - PSC 

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 - PV 

Ricardo Tripoli - PSDB 

Roberto de Lucena - PV 

Roberto Freire - PPS 

Roberto Santiago - PV 

Salvador Zimbaldi - PDT 

Tiririca - PR 

Valdemar Costa Neto – PR 

Vanerlei Siraque - PT 

Vanderlei Macris - PSDB 

Vaz de Lima - PSDB 

Vicente Candido - PT 

Vicentinho - PT 

Walter Ihoshi - DEM 

William Dib - PSDB 

Mato Grosso 

Carlos Bezerra - PMDB 

Homero Pereira - PR 

Júlio Campos - DEM 

Neri Geller - PP 

Nilson Leitão - PSDB 

Roberto Dorner - PP 

Valtenir Pereira - PSB 

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 - PMN 

Carlos Alberto Leréia - PSDB 

Flávia Morais - PDT 

Heuler Cruvinel - DEM 

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 - DEM 

Fernando Francischini - PSDB 

Giacobo - PR 

Hermes Parcianello - PMDB 

João Arruda - PMDB 

Leopoldo Meyer - PSB 

Luiz Carlos Setim - DEM 

Luiz Nishimori - PSDB 

Moacir Micheletto - PMDB 

Nelson Meurer - PP 

Nelson Padovani - PSC 

Osmar Serraglio - PMDB 

Ratinho Junior - PSC 

Reinhold Stephanes - PMDB 

Rosane Ferreira - PV 

Rubens Bueno - PPS 

Sandro Alex - PPS 

Takayama - PSC 

Zeca Dirceu - PT 

Santa Catarina 

Celso Maldaner - PMDB 

Décio Lima - PT 

Edinho Bez - PMDB 

Esperidião Amin – PP 

João Pizzolatti - PP 

João Rodrigues - DEM 

Jorge Boeira - PT 

Jorginho Mello - PSDB 

Luci Choinacki - PT 

Mauro Mariani - PMDB 

Onofre Santo Agostini - DEM 

Pedro Uczai - PT 

Rogério Peninha Mendonça – PMDB 

Romanna Remor - 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 - PTB 

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: Lira Maia (DEM) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: Celso Maldaner (PMDB) 

3º Vice-Presidente: José Nunes (DEM) 

Titulares Suplentes 

PT  

Assis do Couto Geraldo Simões 

Beto Faro Miriquinho Batista 

Bohn Gass Padre Ton 

Jesus Rodrigues Valmir Assunção 

Josias Gomes Waldenor Pereira 

Marcon 2 vagas 

Vander Loubet 

 

PMDB  

Alceu Moreira Alberto Filho 

Celso Maldaner Antônio Andrade 

Leandro Vilela Edinho Araújo 

Moacir Micheletto Lelo Coimbra 

Paulo Piau Lucio Vieira Lima vaga do PR 

Pedro Chaves vaga do PDT Valdir Colatto 

Reinhold Stephanes 1 vaga 

PSDB  

Domingos Sávio Alfredo Kaefer 

Hélio Santos Duarte Nogueira 

Luiz Nishimori Nilson Leitão vaga do DEM 

Reinaldo Azambuja Raimundo Gomes de Matos 

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Wandenkolk Gonçalves 

 

(Dep. do PP ocupa a vaga) 

PP  

Arthur Lira vaga do PR Afonso Hamm vaga do PSDB 

Carlos Magno vaga do PSB Lázaro Botelho vaga do PR 

Dilceu Sperafico Neri Geller 

João Pizzolatti Roberto Dorner 

Luis Carlos Heinze (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

DEM  

Abelardo Lupion vaga do Bloco PV, PPS Heuler Cruvinel vaga do Bloco PV, PPS 

José Nunes Luiz Carlos Setim 

Lira Maia Marcos Montes vaga do PSB 

Paulo Cesar Quartiero vaga do PSB Onofre Santo Agostini 

Vitor Penido vaga do PSDB Onyx Lorenzoni vaga do PSB 

1 vaga (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PR  

Davi Alves Silva Júnior Aelton Freitas 

Homero Pereira Diego Andrade vaga do PRB 

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

 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  

(Dep. do PP ocupa a vaga) Fernando Coelho Filho 

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

Jairo Ataíde (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PDT  

Zé Silva Giovanni Queiroz 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  

Moreira Mendes César Halum 

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

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha 

Nilton Capixaba Nelson Marquezelli 



 

Sérgio Moraes vaga do PP 

PSC  

Nelson Padovani Antônia Lúcia 

PCdoB  

Edson Pimenta João Ananias 

PRB  

Heleno Silva (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PMN  

(Dep. do PSL 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: Gladson Cameli (PP) 

1º Vice-Presidente: Carlos Souza (PP) 

2º Vice-Presidente: Raul Lima (PP) 

3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC) 

Titulares Suplentes 

PT  

Miriquinho Batista Francisco Praciano 

Padre Ton Zé Geraldo 

Taumaturgo Lima 1 vaga 

PMDB  

Marinha Raupp Asdrubal Bentes 

(Dep. do PP ocupa a vaga) Átila Lins 

1 vaga José Priante 

PSDB  

Marcio Bittar Hélio Santos vaga do PP 

Zenaldo Coutinho Luiz Carlos vaga do PR 

 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

PP  

Carlos Souza Luis Carlos Heinze 

Gladson Cameli (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

Neri Geller vaga do PMDB 

 

Raul Lima vaga do Bloco PV, PPS 

 

DEM  

(Dep. do PSB ocupa a 

vaga) 
Paulo Cesar Quartiero 

1 vaga 1 vaga 

PR  

2 vagas Lúcio Vale 

 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PSB  

Janete Capiberibe vaga do DEM Glauber Braga 

Laurez Moreira Valtenir Pereira vaga do PCdoB 

PDT  

Giovanni Queiroz Ademir Camilo 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PP ocupa a vaga) Arnaldo Jordy vaga do PSDB 

 

Henrique Afonso vaga do PSDB 

 

Lindomar Garçon 

PTB  

Magda Mofatto Ronaldo Nogueira 

PSC  

Zequinha Marinho Antônia Lúcia 

PCdoB  

Perpétua Almeida (Dep. do PSB ocupa a 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: Bruno Araújo (PSDB) 

1º Vice-Presidente: Antonio Imbassahy (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSC) 

3º Vice-Presidente: Ruy Carneiro (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Carlinhos Almeida Beto Faro 

Emiliano José Biffi 

Gilmar Machado Dalva Figueiredo 

Newton Lima Fernando Marroni 

Sibá Machado Joseph Bandeira 

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Josias Gomes 

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PMDB  

Hermes Parcianello Benjamin Maranhão vaga do PMN 

Hugo Motta Júnior Coimbra 

Marllos Sampaio Manoel Junior 

Rogério Peninha Mendonça Wilson Filho 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Wladimir Costa 

(Dep. do PSC ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

 

(Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSDB  

Antonio Imbassahy Eduardo Azeredo 

Bruno Araújo Paulo Abi-ackel 

Rodrigo de Castro Romero Rodrigues 

Ruy Carneiro 1 vaga 

PP  

Beto Mansur Carlos Souza 

Missionário José Olimpio Renzo Braz 

Sandes Júnior Waldir Maranhão 

DEM  

Arolde de Oliveira Eli Correa Filho 

Júlio Campos Rodrigo Maia vaga do PTB 

Marcos Montes Walter Ihoshi 

 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

PR  

Dr. Adilson Soares Davi Alves Silva Júnior vaga do PT 

Francisco Floriano Gorete Pereira vaga do PMDB 

José Rocha Izalci 

 

Milton Monti 

 

Wellington Roberto 

PSB  

Ariosto Holanda Domingos Neto 

Luiza Erundina Edson Silva 

Pastor Eurico vaga do PTB Luiz Noé 

Paulo Foletto vaga do PCdoB 

 

Ribamar Alves 

 

PDT  

Miro Teixeira Brizola Neto 

Salvador Zimbaldi Félix Mendonça Júnior 

Bloco PV, PPS  

Lindomar Garçon Fábio Ramalho vaga do DEM 

Paulo Wagner Stepan Nercessian 

Sandro Alex vaga do PTB (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PTB  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Arnon Bezerra 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
(Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PSC  

Antônia Lúcia vaga do PT Mário de Oliveira vaga do Bloco PV, PPS 

Marcelo Aguiar vaga do PMDB Takayama vaga do PMDB 



Ratinho Junior Zequinha Marinho 

Silas Câmara vaga do PMN 

 

PCdoB  

Luciana Santos vaga do PMDB Evandro Milhomen 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

 

PRB  

Cleber Verde Jhonatan de Jesus 

Márcio Marinho vaga do PTdoB 

 

PMN  

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

PTdoB  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PSL 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: João Paulo Cunha (PT) 

1º Vice-Presidente: Arthur Oliveira Maia (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Vicente Candido (PT) 

3º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon Assis Carvalho 

Jilmar Tatto Décio Lima 

João Paulo Cunha Fátima Bezerra 

João Paulo Lima Gabriel Guimarães 

José Mentor Márcio Macêdo 

Luiz Couto Nazareno Fonteles 

Nelson Pellegrino Pedro Eugênio 

Odair Cunha Pedro Uczai 

Ricardo Berzoini Sérgio Barradas Carneiro 

Rubens Otoni Sibá Machado 

Vicente Candido Marina Santanna 

PMDB  

Almeida Lima Benjamin Maranhão 

Arthur Oliveira Maia Francisco Escórcio 

Carlos Bezerra vaga do PMN Gabriel Chalita 

Danilo Forte João Magalhães 

Eduardo Cunha Leandro Vilela 

Eliseu Padilha Mauro Lopes vaga do PSB 

Fabio Trad vaga do Bloco PV, PPS 

Leonardo Picciani 

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 

Marçal Filho vaga do PSC 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

Mauro Benevides (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

Osmar Serraglio 1 vaga 

Wilson Filho 

 

PSDB  

André Dias Bruna Furlan 

Bonifácio de Andrada Bruno Araújo 

Cesar Colnago vaga do PTB Carlos Sampaio 

João Campos Fernando Francischini 

Jorginho Mello Luiz Fernando Machado vaga do DEM 

Jutahy Junior Nelson Marchezan Junior 

Luiz Carlos Ricardo Tripoli 

PP  

Dimas Fabiano Cida Borghetti 

Esperidião Amin Dilceu Sperafico 

Paulo Maluf Márcio Reinaldo Moreira 

Roberto Teixeira Rebecca Garcia vaga do PTB 

Vilson Covatti Roberto Balestra 

 

Sandes Júnior 

DEM  

Efraim Filho Alexandre Leite 



Felipe Maia Pauderney Avelino 

Mendonça Filho Ronaldo Caiado 

Mendonça Prado (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

Onyx Lorenzoni 1 vaga 

PR  

Anthony Garotinho Gorete Pereira 

Henrique Oliveira Jaime Martins 

Maurício Quintella Lessa Maurício Trindade 

Ronaldo Fonseca Sandro Mabel 

Vicente Arruda (Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PSB  

Edson Silva Domingos Neto 

Sandra Rosado Gonzaga Patriota 

Valtenir Pereira Laurez Moreira 

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

PDT  

Brizola Neto José Carlos Araújo 

Félix Mendonça Júnior Wolney Queiroz 

Marcos Medrado (Dep. do PMN ocupa a vaga) 

Vieira da Cunha vaga do PSB 

 

Bloco PV, PPS  

Fábio Ramalho Alfredo Sirkis 

Roberto Freire Moreira Mendes vaga do PMDB 

(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 
Sandro Alex 

 

Sarney Filho 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá João Lyra 

Paes Landim Nilton Capixaba 

(Dep. do PSDB ocupa a 

vaga) 
(Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSC  

Pastor Marco Feliciano  Hugo Leal 

(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 
Sérgio Brito vaga do PMDB 

 

Silas Câmara 

PCdoB  

Delegado Protógenes Chico Lopes 

Evandro Milhomen Daniel Almeida 

PRB  

Antonio Bulhões Cleber Verde vaga do PR 

 

Vitor Paulo 

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 
Armando Vergílio vaga do PDT 

 

Walter Tosta 

PTdoB  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) Lourival Mendes 

 

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: Roberto Santiago (PV) 

1º Vice-Presidente: César Halum (PPS) 

2º Vice-Presidente: Ricardo Izar (PV) 

3º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Joseph Bandeira Carlinhos Almeida 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Cláudio Puty 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) João Paulo Cunha 

1 vaga Weliton Prado 

PMDB  

Raimundão Fabio Trad 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 
Nilda Gondim 



vaga) 

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

PSDB  

Carlos Sampaio Rogério Marinho 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
(Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PP  

Iracema Portella Aline Corrêa 

João Leão (Licenciado) (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

DEM  

Eli Correa Filho Augusto Coutinho vaga do PSDB 

Walter Ihoshi Felipe Maia 

 

Hugo Napoleão 

PR  

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

vaga) 

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

PSB  

Givaldo Carimbão vaga do PT Valadares Filho 

Severino Ninho 

 

PDT  

José Carlos Araújo Marcos Medrado 

Reguffe vaga do PT 

 

Wolney Queiroz vaga do PR 

 

Bloco PV, PPS  

César Halum vaga do PMDB Antônio Roberto 

Ricardo Izar vaga do PSDB Dimas Ramalho vaga do PR 

Roberto Santiago 

 

PTB  

Nelson Marquezelli Silvio Costa 

PSC  

Deley Carlos Eduardo Cadoca 

Lauriete vaga do PMDB 

 

PCdoB  

Chico Lopes (Dep. do PRTB ocupa a 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: João Maia (PR) 

1º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PHS) 

2º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB) 

3º Vice-Presidente: Romero Rodrigues (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Francisco Praciano Jesus Rodrigues 

Miguel Corrêa Jorge Boeira 

Ronaldo Zulke Luiz Alberto 

PMDB  

Camilo Cola Fátima Pelaes 

Natan Donadon Osmar Terra 

(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSDB  

Romero Rodrigues Carlos Roberto vaga do DEM 

1 vaga Mara Gabrilli 

 

Otavio Leite 

PP  

Renato Molling Simão Sessim 

 

Vilson Covatti vaga do PMDB 

DEM  

Mandetta (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PR  

João Maia Giacobo vaga do PHS 



 

Wellington Fagundes 

PSB  

Antonio Balhmann Dr. Ubiali 

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

PDT  

Ângelo Agnolin Damião Feliciano 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Guilherme Mussi 

PTB  

João Lyra Jorge Corte Real 

José Augusto Maia vaga do Bloco PV, PPS 

 

PSC  

Andre Moura Edmar Arruda 

PHS  

Felipe Bornier vaga do PMDB (Dep. do PR ocupa a vaga) 

(Dep. do PTdoB 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: Manoel Junior (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP) 

2º Vice-Presidente: José de Filippi (PT) 

3º Vice-Presidente: Leopoldo Meyer (PSB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Eliane Rolim Artur Bruno 

Fernando Marroni João Paulo Lima 

José de Filippi José Guimarães 

PMDB  

Francisco Escórcio vaga do PTB Adrian vaga do PRP 

Genecias Noronha vaga do PSL Edinho Araújo vaga do PSL 

João Arruda Flaviano Melo 

Manoel Junior Hugo Motta 

Mauro Mariani Teresa Surita 

PSDB  

Bruna Furlan Alberto Mourão 

William Dib (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PP  

Roberto Britto Luiz Argôlo vaga do PSDB 

Roberto Dorner vaga do PDT Roberto Teixeira 

DEM  

Heuler Cruvinel (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PR  

Zoinho João Carlos Bacelar vaga do PRTB 

 

Paulo Freire 

PSB  

Leopoldo Meyer Audifax 

PDT  

(Dep. do PP ocupa a vaga) Marcelo Matos 

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira Arnaldo Jardim 

PTB  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) José Chaves 

PRTB  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PRP  

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

PSL  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a 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: Manuela D'ávila (PCdoB) 

1º Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT) 

2º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 

3º Vice-Presidente: Liliam Sá (PR) 

Titulares Suplentes 

PT  

Domingos Dutra Luiz Couto 

Edson Santos Marcon 

Erika Kokay Vicentinho 

Janete Rocha Pietá vaga do PTB 

 

PMDB  

3 vagas Íris de Araújo 

 

Teresa Surita 

 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSDB  

Marco Tebaldi (Licenciado) Rogério Marinho 

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

PP  

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
Jair Bolsonaro 

DEM  

Fernando Torres Paulo Magalhães 

PR  

Liliam Sá Anderson Ferreira 

PSB  

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Keiko Ota 

 

Luiza Erundina vaga do PMDB 

PDT  

Manato Flávia Morais 

Weverton Rocha vaga do PSDB 

 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Henrique Afonso 

Geraldo Thadeu vaga do PP 

 

PTB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Josué Bengtson 

PSOL  

Chico Alencar Jean Wyllys 

PRP  

1 vaga (Dep. do PMN ocupa a vaga) 

PTC  

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

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: Fátima Bezerra (PT) 

1º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Artur Bruno (PT) 

3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Artur Bruno Alessandro Molon 

Biffi Angelo Vanhoni 

Fátima Bezerra Eliane Rolim 

Nazareno Fonteles Emiliano José 

Paulo Pimenta José de Filippi vaga do PMDB 

Pedro Uczai vaga do PDT Newton Lima 

Reginaldo Lopes vaga do PRB Rui Costa vaga do PRB 

Waldenor Pereira vaga do PP 

 

PMDB  

Gabriel Chalita Eliseu Padilha vaga do PSB 

Gastão Vieira (Licenciado) Mauro Benevides vaga do PR 



Joaquim Beltrão Osmar Serraglio 

Lelo Coimbra Pedro Chaves vaga do PDT 

Professor Setimo Renan Filho 

Raul Henry vaga do PP Rogério Peninha Mendonça 

 

(Dep. do PSOL ocupa a 

vaga) 

 

(Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSDB  

Mara Gabrilli Bonifácio de Andrada 

Pinto Itamaraty Eduardo Barbosa 

Rogério Marinho Jorginho Mello vaga do PP 

 

Nelson Marchezan Junior 

PP  

Waldir Maranhão Esperidião Amin 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) José Linhares 

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

vaga) 

DEM  

Luiz Carlos Setim Eleuses Paiva 

Nice Lobão João Bittar 

Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
Onyx Lorenzoni 

PR  

Izalci (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Paulo Freire (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Tiririca 
(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 

PSB  

Dr. Ubiali Ariosto Holanda vaga do PR 

Luiz Noé 
Dra. Elaine Abissamra vaga do 

PR 

 

Severino Ninho 

 

(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 

PDT  

Paulo Rubem Santiago Oziel Oliveira 

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

vaga) 

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto Penna 

Stepan Nercessian Rosane Ferreira 

PTB  

Alex Canziani Danrlei de Deus Hinterholz 

PSC  

Costa Ferreira Pastor Marco Feliciano  

PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali 

PRB  

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

 

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: Cláudio Puty (PT) 

1º Vice-Presidente: Júnior Coimbra (PMDB) 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Andre Vargas Amauri Teixeira 

Assis Carvalho Devanir Ribeiro 

Cláudio Puty Policarpo 

José Guimarães Reginaldo Lopes 

Pedro Eugênio Ricardo Berzoini 

Pepe Vargas Rogério Carvalho 

Rui Costa vaga do PDT Zeca Dirceu vaga do PDT 



Valmir Assunção vaga do PMDB 

 

PMDB  

José Priante Arthur Oliveira Maia 

Júnior Coimbra Celso Maldaner vaga do PR 

Lucio Vieira Lima Eduardo Cunha 

Luiz Pitiman Genecias Noronha 

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

 

Reinhold Stephanes 

 

1 vaga 

PSDB  

Alfredo Kaefer Antonio Carlos Mendes Thame 

Rui Palmeira Marcus Pestana 

Vaz de Lima Valdivino de Oliveira 

PP  

Jerônimo Goergen José Otávio Germano 

Márcio Reinaldo Moreira Paulo Maluf 

Renzo Braz Vilson Covatti vaga do DEM 

1 vaga Beto Mansur 

DEM  

Alexandre Leite João Bittar 

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

Pauderney Avelino Jairo Ataíde 

Rodrigo Maia 

 

PR  

Aelton Freitas João Maia 

Maurício Trindade Luciano Castro 

(Dep. do PHS ocupa a vaga) Maurício Quintella Lessa vaga do PTB 

 

Vinicius Gurgel vaga do PRB 

 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  

Audifax Jose Stédile 

Fernando Coelho Filho Mauro Nazif 

PDT  

João Dado André Figueiredo 

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

Bloco PV, PPS  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Arnaldo Jardim 

1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PTB  

Jorge Corte Real (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PSC  

Edmar Arruda Marcelo Aguiar 

PCdoB  

1 vaga Carmen Zanotto 

PRB  

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PR ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Marcelle R. Campello Cavalcanti 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136 

Telefones: 3216-6654/6655/6652 

FAX: 3216-6660 

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

Presidente: Sérgio Brito (PSC) 

1º Vice-Presidente: Nilson Leitão (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Jorge Boeira (PT) 

3º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC) 

Titulares Suplentes 

PT  

Vanderlei Siraque Edson Santos 

Jorge Boeira José Mentor 

Sérgio Barradas Carneiro Odair Cunha 

PMDB  

Alexandre Santos Edinho Bez 

Edio Lopes vaga do PP Eduardo Cunha 

João Magalhães (Dep. do PDT ocupa a vaga) 



Marcelo Castro vaga do PSC 

 

Nelson Bornier 

 

PSDB  

Duarte Nogueira Carlaile Pedrosa 

Fernando Francischini vaga do PTB Vanderlei Macris vaga do PSC 

Nilson Leitão Vaz de Lima vaga do PTB 

 

1 vaga 

PP  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Carlos Magno 

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Sandes Júnior 

DEM  

Antonio Carlos Magalhães Neto Mendonça Filho 

Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni 

PR  

Paulo Feijó Anthony Garotinho vaga do PSB 

Wellington Roberto Dr. Paulo César 

 

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

PSB  

Glauber Braga (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PDT  

Ademir Camilo João Dado 

 

Marcos Medrado vaga do PMDB 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSC ocupa a vaga) 

Moreira Mendes 

Roberto Freire 

PTB  

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

PSC  

Filipe Pereira vaga do PP Deley vaga do PCdoB 

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

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 

PCdoB  

Daniel Almeida (Dep. do PSC ocupa a 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: Vitor Paulo (PRB) 

1º Vice-Presidente: Edivaldo Holanda Junior (PTC) 

2º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL) 

3º Vice-Presidente: Jânio Natal (PRP) 

Titulares Suplentes 

PT  

Fernando Ferro Fátima Bezerra vaga do PR 

Fernando Marroni Leonardo Monteiro 

Paulo Pimenta Miriquinho Batista 

 

Pedro Uczai vaga do PMDB 

 

Marina Santanna 

PMDB  

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

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 2 vagas 

1 vaga 

 

PSDB  

Luiz Fernando Machado 2 vagas 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

 

PP  

Roberto Britto Cida Borghetti 

Waldir Maranhão Iracema Portella 

DEM  

Paulo Magalhães (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PR  

1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSB  



Glauber Braga vaga do PMDB Jose Stédile 

Luiza Erundina Romário vaga do DEM 

PDT  

Sebastião Bala Rocha Paulo Rubem Santiago 

Weverton Rocha vaga do PSDB 

 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) Arnaldo Jordy 

PTB  

(Dep. do PRP ocupa a vaga) Antonio Brito 

PSC  

Silas Câmara Erivelton Santana 

PCdoB  

(Dep. do PTC ocupa a 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: Giovani Cherini (PDT) 

1º Vice-Presidente: Oziel Oliveira (PDT) 

2º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM) 

3º Vice-Presidente: Penna (PV) 

Titulares Suplentes 

PT  

Leonardo Monteiro Assis do Couto 

Márcio Macêdo Domingos Dutra 

Zé Geraldo vaga do PSOL Fernando Ferro 

Marina Santanna Taumaturgo Lima vaga do PP 

PMDB  

Valdir Colatto Fernando Jordão 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Moacir Micheletto 

(Dep. do PP ocupa a vaga) Paulo Piau vaga do PTB 

 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PSDB  

Nelson Marchezan Junior Antonio Carlos Mendes Thame 

Ricardo Tripoli Marcio Bittar 

PP  

Rebecca Garcia vaga do PMDB (Dep. do PT ocupa a vaga) 

Toninho Pinheiro 

 

DEM  

Claudio Cajado vaga do PSB Marcos Montes 

Irajá Abreu 

 

PR  

1 vaga 
Bernardo Santana de Vasconcellos 

vaga do PRTB 

 

Homero Pereira 

PSB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Givaldo Carimbão 

PDT  

Giovani Cherini Miro Teixeira 

Oziel Oliveira vaga do PMDB 

 

Bloco PV, PPS  

Augusto Carvalho vaga do PTB 1 vaga 

Penna vaga do PRTB 

 

Sarney Filho 

 

PTB  

(Dep. do Bloco PV, PPS 

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

PSC  

Mário de Oliveira Lauriete 

PSOL  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Chico Alencar 

PRTB  

(Dep. do Bloco PV, PPS 

ocupa a vaga) 
(Dep. do PR ocupa a 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: Luiz Fernando Faria (PP) 

1º Vice-Presidente: Wladimir Costa (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (DEM) 

3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PP) 

Titulares Suplentes 

PT  

Carlos Zarattini Andre Vargas 

Fernando Ferro Gilmar Machado 

Gabriel Guimarães Padre João 

Luiz Alberto Ronaldo Zulke 

Weliton Prado (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PMDB  

Adrian Alexandre Santos vaga do PCdoB 

Aníbal Gomes Edio Lopes 

Antônio Andrade João Arruda 

Asdrubal Bentes vaga do PCdoB Leonardo Quintão 

Edinho Bez vaga do PSB Professor Setimo 

Fernando Jordão (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Ronaldo Benedet vaga do PTB 

 

Wladimir Costa 

 

PSDB  

Berinho Bantim André Dias 

Luiz Fernando Machado vaga do PSB Domingos Sávio 

Paulo Abi-ackel Rodrigo de Castro 

Sergio Guerra vaga do PSC 

 

Wandenkolk Gonçalves 

 

PP  

José Otávio Germano Aguinaldo Ribeiro 

Luiz Fernando Faria Carlos Souza vaga do PT 

Simão Sessim Dimas Fabiano 

 

Luiz Argôlo 

DEM  

Davi Alcolumbre Abelardo Lupion 

Onofre Santo Agostini Fernando Torres 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
Júlio Campos 

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Aracely de Paula 

João Carlos Bacelar Laercio Oliveira 

Vinicius Gurgel vaga do PRB Paulo Feijó vaga do PRB 

PSB  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Antonio Balhmann vaga do PMDB 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Ribamar Alves 

 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PDT  

Marcelo Matos Ângelo Agnolin 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy 

Dr. Aluizio Paulo Wagner 

Guilherme Mussi vaga do DEM 

 

PTB  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Sabino Castelo Branco 

PSC  

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Nelson Padovani 

PCdoB  

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

vaga) 

PRB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) George Hilton vaga do PSB 

 

(Dep. do PR ocupa a vaga) 



 

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda 

Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56 

Telefones: 3216-6711 / 6713 

FAX: 3216-6720 

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 

NACIONAL 

Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB) 

1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM) 

2º Vice-Presidente: Eduardo Azeredo (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Vitor Paulo (PRB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Arlindo Chinaglia Benedita da Silva 

Dalva Figueiredo Carlos Zarattini 

Décio Lima Janete Rocha Pietá 

Dr. Rosinha Jilmar Tatto 

Henrique Fontana Leonardo Monteiro 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Paulo Pimenta 

PMDB  

Átila Lins Almeida Lima 

Flaviano Melo André Zacharow 

Geraldo Resende vaga do PP Marcelo Castro vaga do PSB 

Íris de Araújo Raul Henry vaga do PMN 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

 

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Berinho Bantim 

Carlos Alberto Leréia Luiz Nishimori 

Eduardo Azeredo Reinaldo Azambuja 

PP  

Cida Borghetti Beto Mansur 

Jair Bolsonaro Missionário José Olimpio 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Renato Molling 

DEM  

Fábio Souto Claudio Cajado 

Hugo Napoleão Mandetta 

PR  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) José Rocha 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Vicente Arruda 

PSB  

Gonzaga Patriota 
Abelardo Camarinha 

(Licenciado) 

Jefferson Campos (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PDT  

Damião Feliciano Salvador Zimbaldi 

Sebastião Bala Rocha Vieira da Cunha 

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Augusto Carvalho vaga do PSC 

Dimas Ramalho vaga do PMDB Geraldo Thadeu vaga do PMDB 

Roberto de Lucena vaga do PTdoB Stepan Nercessian 

PTB  

Arnon Bezerra Antonio Brito 

 

Paes Landim vaga do PMDB 

PSC  

Takayama 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

PCdoB  

Aldo Rebelo Perpétua Almeida 

PMN  

Jaqueline Roriz (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PTdoB  

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 
1 vaga 

 

Secretário(a): Ana Cristina Oliveira 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125 

Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737 

FAX: 3216-6745 



 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

Presidente: Mendonça Prado (DEM) 

1º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT) 

3º Vice-Presidente: José Augusto Maia (PTB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon Benedita da Silva 

Domingos Dutra Dalva Figueiredo 

Nelson Pellegrino Emiliano José 

PMDB  

Alberto Filho Edio Lopes 

Marllos Sampaio Fátima Pelaes 

(Dep. do PMN ocupa a vaga) Mauro Lopes 

PSDB  

Fernando Francischini Carlos Sampaio 

João Campos vaga do PSC Nilson Leitão 

Romero Rodrigues Pinto Itamaraty vaga do Bloco PV, PPS 

 

William Dib vaga do PP 

PP  

Arthur Lira (Dep. do PRB ocupa a vaga) 

Jair Bolsonaro (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

DEM  

Mendonça Prado Alexandre Leite vaga do PDT 

 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PR  

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) Ronaldo Fonseca 

PSB  

Keiko Ota Gonzaga Patriota 

 

Pastor Eurico vaga do DEM 

PDT  

Enio Bacci (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PTB  

José Augusto Maia Arnaldo Faria de Sá 

PSC  

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Hugo Leal 

PCdoB  

Perpétua Almeida 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: Saraiva Felipe (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Padre João (PT) 

2º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR) 

3º Vice-Presidente: Amauri Teixeira (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Amauri Teixeira Arlindo Chinaglia 

Benedita da Silva Dr. Rosinha 

Chico D'angelo Erika Kokay 

Padre João Henrique Fontana 

Rogério Carvalho Luci Choinacki 

1 vaga Pepe Vargas 

PMDB  

André Zacharow Danilo Forte 

Darcísio Perondi Geraldo Resende 

Elcione Barbalho Marllos Sampaio 

Nilda Gondim Raimundão 

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

Saraiva Felipe 

 



Teresa Surita vaga do PSC 

 

PSDB  

Eduardo Barbosa Andreia Zito 

Marcus Pestana Cesar Colnago 

Raimundo Gomes de Matos João Campos 

PP  

Aline Corrêa Cida Borghetti vaga do PR 

José Linhares Iracema Portella 

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Toninho Pinheiro 

 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) 

DEM  

Eleuses Paiva Mandetta 

Lael Varella Ronaldo Caiado 

Carmen Zanotto (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PR  

Dr. Paulo César Davi Alves Silva Júnior 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga) 

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

PSB  

Alexandre Roso Pastor Eurico 

Dra. Elaine Abissamra Paulo Foletto 

PDT  

Dr. Jorge Silva Flávia Morais 

Sueli Vidigal Salvador Zimbaldi 

Bloco PV, PPS  

Henrique Afonso Dr. Aluizio 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Roberto de Lucena 

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 

Celia Rocha vaga do PP Eros Biondini vaga do DEM 

PSC  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Pastor Marco Feliciano  

PCdoB  

Jandira Feghali Jô Moraes 

João Ananias vaga do PR 

 

PRB  

Jhonatan de Jesus Acelino Popó vaga do PP 

 

Antonio Bulhões 

 

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145 

Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786 

FAX: 3216-6790 

 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇO PÚBLICO 

Presidente: Silvio Costa (PTB) 

1º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB) 

2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB) 

3º Vice-Presidente: Augusto Coutinho (DEM) 

Titulares Suplentes 

PT  

Eudes Xavier Bohn Gass 

Policarpo Nelson Pellegrino 

Vicentinho Odair Cunha 

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

PMDB  

Fátima Pelaes Darcísio Perondi 

(Dep. do PR ocupa a vaga) Edinho Bez vaga do PT 

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Elcione Barbalho 

1 vaga Leonardo Quintão 

 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PSDB  

Andreia Zito João Campos 

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Jutahy Junior 

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



PP  

Roberto Balestra Luiz Fernando Faria 

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

DEM  

Augusto Coutinho Efraim Filho 

1 vaga Irajá Abreu 

PR  

Gorete Pereira vaga do PMDB Henrique Oliveira 

Laercio Oliveira (Dep. do PMN ocupa a vaga) 

Luciano Castro 

 

Sandro Mabel vaga do PRB 

 

PSB  

Mauro Nazif Alexandre Roso 

1 vaga Sandra Rosado 

PDT  

Flávia Morais vaga do PP André Figueiredo 

Paulo Pereira da Silva Sebastião Bala Rocha vaga do PP 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Roberto Santiago 

PTB  

Eros Biondini vaga do PSDB Alex Canziani vaga do PSDB 

Ronaldo Nogueira vaga do PSDB Jovair Arantes 

Sabino Castelo Branco vaga do PMDB 

 

Sérgio Moraes vaga do PT 

 

Silvio Costa 

 

Walney Rocha vaga do Bloco PV, PPS 

 

PSC  

Erivelton Santana Filipe Pereira 

PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal 

 

Manuela D'ávila vaga do PMDB 

PRB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) Heleno Silva 

 

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: Jonas Donizette (PSB) 

1º Vice-Presidente: Romário (PSB) 

2º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB) 

3º Vice-Presidente: Renan Filho (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

José Airton Chico D'angelo 

Luci Choinacki Vicente Candido 

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

PMDB  

Benjamin Maranhão Edinho Bez 

Renan Filho Giroto vaga do PR 

(Dep. do PMN ocupa a vaga) Hermes Parcianello 

 

Joaquim Beltrão 

PSDB  

Carlaile Pedrosa Rui Palmeira 

Otavio Leite Ruy Carneiro 

PP  

Afonso Hamm Roberto Britto 

Nelson Meurer (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

DEM  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Fábio Souto 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Professora Dorinha Seabra Rezende  

PR  

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

 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 



PSB  

Domingos Neto vaga do DEM Janete Capiberibe vaga do PTB 

Jonas Donizette Jefferson Campos 

Romário vaga do DEM 

 

Valadares Filho vaga do PT 

 

PDT  

André Figueiredo Dr. Jorge Silva 

 

Manato vaga do PT 

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PTB  

Danrlei de Deus Hinterholz Arnon Bezerra vaga do PP 

 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura 

PCdoB  

Jô Moraes Delegado Protógenes 

 

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: Edson Ezequiel (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Washington Reis (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Lázaro Botelho (PP) 

3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 

Titulares Suplentes 

PT  

Devanir Ribeiro José Airton 

Geraldo Simões Rubens Otoni 

Zeca Dirceu Vander Loubet 

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

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 

PMDB  

Edinho Araújo Camilo Cola 

Edson Ezequiel Francisco Escórcio vaga do PTB 

Giroto vaga do PR Marinha Raupp 

Leonardo Quintão vaga do PCdoB Mauro Mariani 

Mauro Lopes vaga do PSDB Ronaldo Benedet vaga do PT 

Newton Cardoso (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

Washington Reis 

 

PSDB  

Alberto Mourão Carlos Alberto Leréia 

Carlos Roberto vaga do DEM Mara Gabrilli 

Vanderlei Macris William Dib 

(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 
 

PP  

Lázaro Botelho Jerônimo Goergen 

Luiz Argôlo Nelson Meurer 

(Dep. do PR ocupa a vaga) Raul Lima 

DEM  

Eduardo Sciarra Lael Varella 

João Bittar Vitor Penido 

(Dep. do PSDB ocupa a 

vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

PR  

Anderson Ferreira vaga do PP Francisco Floriano 

Aracely de Paula vaga do PDT Liliam Sá 

Diego Andrade vaga do PT Zoinho vaga do PHS 

Jaime Martins vaga do PT 

 

Lúcio Vale vaga do PSOL 

 

Milton Monti 

 

Wellington Fagundes vaga do 

PHS 
 

(Dep. do PMDB ocupa a 
 



vaga) 

PSB  

Jose Stédile Gonzaga Patriota 

1 vaga Leopoldo Meyer 

PDT  

(Dep. do PR ocupa a vaga) Giovani Cherini 

 

Zé Silva vaga do PMDB 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PRP ocupa a vaga) Arnaldo Jardim vaga do PCdoB 

 

Fábio Ramalho 

 

Ricardo Izar vaga do DEM 

PTB  

José Chaves (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSC  

Hugo Leal Sérgio Brito 

PCdoB  

(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

PTdoB  

Lourival Mendes (Dep. do PTC ocupa a vaga) 

PSOL  

(Dep. do PR ocupa a vaga) Antonio Imbassahy 

PHS  

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

 

Secretário(a): Admar Pires dos Santos 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175 

Telefones: 3216-6853 A 6856 

FAX: 3216-6860 

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA 
POLÍTICA. 

Presidente: Almeida Lima (PMDB) 

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 

Almeida Lima Eduardo Cunha 

Edinho Araújo Íris de Araújo 

Mauro Benevides Marcelo Castro 

Newton Cardoso 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 Aguinaldo Ribeiro 

José Otávio Germano Márcio Reinaldo Moreira 

Paulo Maluf Roberto Balestra 

Simão Sessim 1 vaga 

DEM  

Augusto Coutinho Eleuses Paiva 



Efraim Filho Felipe Maia 

Pauderney Avelino Mendonça Filho 

Ronaldo Caiado Onofre Santo Agostini 

PR  

Luciano Castro Maurício Quintella Lessa 

Ronaldo Fonseca (Dep. do PHS ocupa a vaga) 

Vicente Arruda (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Luiza Erundina Jefferson Campos 

Ribamar Alves Pastor Eurico 

Valtenir Pereira Valadares Filho 

PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 

Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Penna 

Sandro Alex Rosane Ferreira 

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  

Fábio Faria 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 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 Solange Almeida 

Nilda Gondim (Dep. do PSC ocupa a 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 Keiko Ota 

Pastor Eurico 1 vaga 

PDT  

Sueli Vidigal (Dep. do PR ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

Dr. Aluizio 1 vaga 

PTB  

José Augusto Maia 1 vaga 

PSC  

Marcelo Aguiar 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  

Átila Lins Edinho Bez 

Fátima Pelaes Mauro Benevides 

Marinha Raupp 2 vagas 

Marllos Sampaio 

 

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  

Roberto Santiago 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  

Felipe Bornier 1 vaga 

 

Secretário(a): - 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS 
PREVENTIVAS E SANEADORAS DIANTE DE CATÁSTROFES 

CLIMÁTICAS. 

Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB) 

1º Vice-Presidente: Onofre Santo Agostini (DEM) 

2º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR) 

Relator: Glauber Braga (PSB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Décio Lima Chico D'angelo 

José Airton Fernando Ferro 

Leonardo Monteiro Jorge Boeira 

Luci Choinacki Pedro Eugênio 

PMDB  

Adrian Fernando Jordão 

Celso Maldaner João Magalhães 

Edinho Araújo (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

Mauro Lopes 1 vaga 

PSDB  

Jorginho Mello 3 vagas 

Otavio Leite 

 

1 vaga 

 

PP  

Márcio Reinaldo Moreira Esperidião Amin 

Simão Sessim Toninho Pinheiro 

DEM  

Onofre Santo Agostini Arolde de Oliveira 

1 vaga Vitor Penido 

PR  

Dr. Paulo César (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

Laercio Oliveira (Dep. do PTC ocupa a vaga) 

PSB  

Audifax Paulo Foletto 

Glauber Braga Severino Ninho 

PDT  

Marcelo Matos Ademir Camilo 

Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian Dr. Aluizio 

PTB  

Walney Rocha Eros Biondini 

PSC  

Hugo Leal Andre Moura 

 

Silas Câmara vaga do PMDB 

PCdoB  

Perpétua Almeida Jandira Feghali 

PRB  

Vitor Paulo Antonio Bulhões 

PTdoB  

1 vaga Rosinha da Adefal 

 

Secretário(a): Manuel Alvim 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6205 

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 

 

DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  

 

PSB  

Domingos Neto 

 

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 (PMDB) 

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 

Almeida Lima Eduardo Cunha 

Edinho Araújo Íris de Araújo 

Mauro Benevides Marcelo Castro 

Newton Cardoso Raul Henry 

Professor Setimo 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 Aguinaldo Ribeiro 

José Otávio Germano Jerônimo Goergen 

Paulo Maluf Márcio Reinaldo Moreira 

Simão Sessim Roberto Balestra 

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 PHS ocupa a vaga) 

Vicente Arruda 1 vaga 

PSB  

Luiza Erundina Jefferson Campos 

Ribamar Alves Pastor Eurico 

Valtenir Pereira Valadares Filho 

PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 

Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Roberto Freire 

Sandro Alex Rosane Ferreira 

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 061-A, DE 
2011, DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O ART. 76 DO 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS" (PRORROGA A VIGÊNCIA DA DRU ATÉ 31 

DE DEZEMBRO DE 2015). 

Presidente: Júnior Coimbra (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Luiz Pitiman (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 

Relator: Odair Cunha (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Edson Santos Luiz Couto 

José Guimarães Policarpo 

José Mentor Ricardo Berzoini 

Odair Cunha Rui Costa 

PMDB  

Eduardo Cunha Benjamin Maranhão 

Júnior Coimbra Edio Lopes 

Luiz Pitiman João Arruda 

1 vaga Osmar Serraglio 

PSDB  

Cesar Colnago Vaz de Lima 

Jutahy Junior 2 vagas 

Nelson Marchezan Junior 

 

PP  

Esperidião Amin Lázaro Botelho 

Rebecca Garcia Márcio Reinaldo Moreira 

DEM  

Pauderney Avelino Felipe Maia 

Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni 

PR  

Aelton Freitas Izalci 

Luciano Castro João Maia 

 

Maurício Quintella Lessa vaga do PRP 

PSB  

Domingos Neto Dr. Ubiali 

Paulo Foletto 1 vaga 



PDT  

Paulo Rubem Santiago Félix Mendonça Júnior 

Bloco PV, PPS  

Fábio Ramalho Sandro Alex 

PTB  

Alex Canziani 1 vaga 

PSC  

Hugo Leal Zequinha Marinho 

PCdoB  

Daniel Almeida Evandro Milhomen 

PRB  

George Hilton Antonio Bulhões 

PRP  

Jânio Natal (Dep. do PR ocupa a vaga) 

 

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6211 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE 
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO 

QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS 
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS 

PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO 
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO 

PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E 
OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS 
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA 
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E 

ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM 
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU 
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A 

NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR 
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS 
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS 
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º" 

Presidente: José Mentor (PT) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Mauro Benevides (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

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 André Dias 

Otavio Leite Andreia Zito 

Reinaldo Azambuja Romero Rodrigues 

PP  

Dilceu Sperafico Roberto Balestra 

Jerônimo Goergen Vilson Covatti 

DEM  

Davi Alcolumbre Júlio Cesar 

Eli Correa Filho Mendonça Prado 

PR  

Gorete Pereira 
Bernardo Santana de 

Vasconcellos 

(Dep. do PTdoB ocupa a 

vaga) 
Lincoln Portela 

PSB  

Valadares Filho Mauro Nazif 

Valtenir Pereira 1 vaga 

PDT  

Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  



Lindomar Garçon Moreira Mendes 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Antonio Brito 

PSC  

Antônia Lúcia 1 vaga 

PCdoB  

Jô Moraes Chico Lopes 

PRB  

Cleber Verde 1 vaga 

PHS  

Felipe Bornier 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: Valtenir Pereira (PSB) 

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 Geraldo Resende 

Luiz Pitiman Leonardo Quintão 

Pedro Chaves 2 vagas 

1 vaga 

 

PSDB  

André Dias 3 vagas 

Andreia Zito 

 

Luiz Fernando Machado 

 

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  

Jose Stédile 2 vagas 

Valtenir Pereira 

 

PDT  

Vieira da Cunha 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

Augusto Carvalho 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 

 

PSDB  

João Campos Domingos Sávio 

Pinto Itamaraty Nelson Marchezan Junior 

Reinaldo Azambuja 1 vaga 

PP  

Roberto Balestra Cida Borghetti 

Simão Sessim Iracema Portella 

DEM  

Onofre Santo Agostini 2 vagas 

Onyx Lorenzoni 

 

PR  

Gorete Pereira Henrique Oliveira 

Maurício Trindade Laercio Oliveira 

PSB  

Dra. Elaine Abissamra 2 vagas 

Sandra Rosado 

 

PDT  

Flávia Morais Paulo Pereira da Silva 

Bloco PV, PPS  

Roberto de Lucena Augusto Carvalho 

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): - 

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 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 PMN ocupa a vaga) Gilmar Machado 

PMDB  

Alceu Moreira Edinho Bez 

Edio Lopes João Arruda 

Renan Filho Wilson Filho 

1 vaga 1 vaga 

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 

Pauderney Avelino Jairo Athaíde 

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  

Rubens Bueno Sarney Filho 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Ronaldo Nogueira 

PSC  

Deley Andre Moura 

PCdoB  

Jô Moraes Delegado Protógenes 

PRB  

Acelino Popó Heleno Silva 

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, DO SENADO 
FEDERAL E APENSADOS, QUE TRATAM DO "CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL" (REVOGA 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: Sandra Rosado (PSB) 

Relator-Geral: Sérgio Barradas Carneiro (PT) 

Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP) 

Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB) 

Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM) 

Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC) 

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 

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 Sandro Mabel 

PSB  

Sandra Rosado Edson Silva 

Valtenir Pereira Gonzaga Patriota 

PDT  

Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha 

Bloco PV, PPS  

Sarney Filho Moreira Mendes 

PTB  

Paes Landim Arnaldo Faria de Sá 

PSC  

Hugo Leal Marcelo Aguiar 

PCdoB  

Delegado Protógenes (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

PRB  

Márcio Marinho Antonio Bulhões 

PHS  

Felipe Bornier 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) 

Liliam Sá 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 (DEM) 

1º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP) 

3º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB) 

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 

Moacir Micheletto 

 

Osmar Serraglio 

 

Reinhold Stephanes 

 

PSDB  

Alfredo Kaefer 3 vagas 

Fernando Francischini 

 

Luiz Nishimori 

 

PP  

Dilceu Sperafico Cida Borghetti 

Lázaro Botelho Sandes Júnior 

DEM  

Eduardo Sciarra 2 vagas 

Luiz Carlos Setim 

 

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 Brizola Neto 

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): - 

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 7495, DE 2006, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198 
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO 
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA 
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA) 

Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Valtenir Pereira (PSB) 

3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB) 

Relator: Domingos Dutra (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Domingos Dutra Alessandro Molon 

Josias Gomes Amauri Teixeira vaga do PMDB 

Padre Ton 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  

Dr. Paulo César Liliam Sá 

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

PSB  

Mauro Nazif Domingos Neto 

Valtenir Pereira Ribamar Alves 

PDT  

Ângelo Agnolin vaga do PT Dr. Jorge Silva 

Flávia Morais 

 

Bloco PV, PPS  

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 (PR) 

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  

Liliam Sá 2 vagas 

Paulo Freire 

 

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 vaga do PSB 

Raul Henry Joaquim Beltrão 

Renan Filho Osmar Serraglio 

Teresa Surita 1 vaga 

PSDB  

Eduardo Barbosa Jorginho Mello 

Nelson Marchezan Junior Mara Gabrilli 

Rogério Marinho Raimundo Gomes de Matos 

PP  

José Linhares Esperidião Amin 

Waldir Maranhão (Dep. do PR ocupa a vaga) 

DEM  

Nice Lobão Marcos Montes 

Professora Dorinha Seabra 

Rezende  
Onyx Lorenzoni 

PR  

Izalci Paulo Freire 

Neilton Mulim Ronaldo Fonseca vaga do PP 

 

(Dep. do PSOL ocupa a 

vaga) 

PSB  

Ariosto Holanda Luiz Noé 

Dr. Ubiali 
(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 

PDT  

Paulo Rubem Santiago Brizola Neto 

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 PROMOVER ESTUDOS 
E PROPOSIÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE PROJETOS 

DE LEI DESTINADOS A COMBATER E PREVENIR OS 
EFEITOS DO CRACK E DE OUTRAS DROGAS ILÍCITAS. 

Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 

1º Vice-Presidente: Wilson Filho (PMDB) 

2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Iracema Portella (PP) 

Relator: Givaldo Carimbão (PSB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Luiz Couto Artur Bruno 

Nelson Pellegrino José Guimarães 

Reginaldo Lopes Paulo Pimenta 

Rogério Carvalho Weliton Prado 

PMDB  

Hugo Motta Fabio Trad 

Osmar Terra Fátima Pelaes 

Wilson Filho Leonardo Quintão vaga do PSDB 

(Dep. do PMN ocupa a vaga) Marllos Sampaio 

 

Raimundão 



PSDB  

João Campos Eduardo Barbosa 

William Dib Fernando Francischini 

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

PP  

Afonso Hamm Aline Corrêa 

Iracema Portella José Linhares 

DEM  

Eli Correa Filho Augusto Coutinho 

Fábio Souto Mandetta 

PR  

Anderson Ferreira vaga do PSOL Dr. Paulo César 

Giacobo Liliam Sá 

Jaime Martins vaga do PSDB 

 

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

 

PSB  

Domingos Neto Pastor Eurico 

Givaldo Carimbão Sandra Rosado 

PDT  

Vieira da Cunha Dr. Jorge Silva 

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira Geraldo Thadeu 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Ronaldo Nogueira 

PSC  

(Dep. do PHS ocupa a vaga) Marcelo Aguiar 

PCdoB  

Evandro Milhomen Delegado Protógenes 

PRB  

Heleno Silva Otoniel Lima 

PSOL  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 

 

Secretário(a): Fátima Moreira 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6204 

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 

 

PRB  

Cleber Verde 

 

 

Secretário(a): - 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS 

SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO 
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE 



SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA 
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993 

Presidente: Fabio Trad (PMDB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PMDB  

Fabio Trad 

 

PSDB  

Nelson Marchezan Junior 

 

PDT  

Félix Mendonça Júnior 

 

 

Secretário(a): EUGÊNIA Kimie Suda Camacho Pestana 

Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso 

Telefones: (61) 3216-5631 

FAX: (61) 3216-5605 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR AS 

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM 
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA. 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

José Mentor Dalva Figueiredo 

Paulo Pimenta Décio Lima 

Rui Costa Miriquinho Batista 

Zeca Dirceu Vicentinho 

PMDB  

Átila Lins Alceu Moreira 

Danilo Forte Fátima Pelaes 

Edio Lopes Mendes Ribeiro Filho (Licenciado) 

Ronaldo Benedet 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  

Givaldo Carimbão Gonzaga Patriota 

Valtenir Pereira Pastor Eurico 

PDT  

Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Lindomar Garçon 

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 ESPECIAL DESTINADA A PROMOVER ESTUDOS 

E PROPOSIÇÕES VOLTADAS À REGULAMENTAÇÃO DO 
TRABALHO TERCEIRIZADO NO BRASIL. 

Presidente: Sandro Mabel (PR) 

1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 

2º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Augusto Coutinho (DEM) 

Relator: Roberto Santiago (PV) 

Titulares Suplentes 

PT  

Eudes Xavier Bohn Gass 

Gilmar Machado Nelson Pellegrino 

Policarpo Rogério Carvalho 

Vicentinho 1 vaga 

PMDB  

Adrian Leonardo Quintão 

Darcísio Perondi (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

Edio Lopes 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

José Priante 1 vaga 

PSDB  

Alfredo Kaefer André Dias 

Carlos Sampaio Reinaldo Azambuja 

Jutahy Junior 1 vaga 

PP  

Jerônimo Goergen Aline Corrêa 

José Otávio Germano Luiz Argôlo 

DEM  

Augusto Coutinho Efraim Filho 

Onyx Lorenzoni 1 vaga 

PR  

Gorete Pereira vaga do PTC Aelton Freitas 

Laercio Oliveira Luciano Castro 

Sandro Mabel 

 

PSB  

Dr. Ubiali Alexandre Roso 

Mauro Nazif Sandra Rosado 

PDT  

Paulo Pereira da Silva João Dado 

Bloco PV, PPS  

Roberto Santiago Moreira Mendes 

 

Stepan Nercessian vaga do PMDB 

PTB  

Silvio Costa Arnaldo Faria de Sá vaga do PMDB 

 

Ronaldo Nogueira 

PSC  

Andre Moura Nelson Padovani 

PCdoB  

Assis Melo 1 vaga 

PRB  

1 vaga Heleno Silva 

PTC  

(Dep. do PR ocupa a 

vaga) 
1 vaga 

 

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216 6211 

FAX: (61) 3216 6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR 

AS INVESTIGAÇÕES E AÇÕES QUE ESTÃO SENDO 
DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO ACERCA 
DAS APREENSÕES DE LIXO HOSPITALAR, NO PORTO DE 

SUAPE/PE, IMPORTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA POR UMA EMPRESA PERNAMBUCANA 

Coordenador: José Augusto Maia (PTB) 

Titulares Suplentes 



PMDB  

Marllos Sampaio 

 

PSDB  

João Campos 

 

PTB  

José Augusto Maia 

 

PCdoB  

Delegado Protógenes 

 

PV  

Dr. Aluizio 

 

 

Secretário(a): - 

 
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 (PV) 

Titulares Suplentes 

PSDB  

Carlos Sampaio 

 

DEM  

Walter Ihoshi 

 

PV  

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 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 

 

DEM  

Rodrigo Maia 

 

PR  

Anthony Garotinho 

 

PDT  

Miro Teixeira 

 

PSC  

Hugo Leal 

 

 

Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR 
E FISCALIZAR AS INVESTIGAÇÕES ACERCA DOS AUTORES 
DOS DISPAROS CONTRA O JORNALISTA RICARDO GAMA , 

SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS. 



 

Titulares Suplentes 

PMDB  

Washington Reis 

 

PR  

Anthony Garotinho 

 

PDT  

Miro Teixeira 

 

PTB  

Walney Rocha 

 

PV  

Dr. Aluizio 

 

 

Secretário(a): - 

 
COMISSÃO EXTERNA 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 

 

DEM  

Arolde de Oliveira 

 

PR  

Liliam Sá 

 

PSB  

Glauber Braga 

 

PDT  

Marcelo Matos 

 

PSC  

Filipe Pereira 

 

PRB  

Vitor Paulo 

 

 

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 

Valdivino de Oliveira  

DEM  

Arolde de Oliveira 

 



Eduardo Sciarra 

 

Guilherme Campos 

 

Paulo Magalhães 

 

PSB  

Júlio Delgado 

 

PDT  

Ademir Camilo 

 

Paulo Pereira da Silva 

 

PTB  

Jorge Corte Real 

 

PCdoB  

Assis Melo 

 

PV  

Roberto Santiago 

 

 

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A 

Telefones: (61) 3216-6206 

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 

2º Vice-Presidente: Berinho Bantim (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB) 

Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Padre Ton 

Fernando Ferro 

João Paulo Lima 

Nazareno Fonteles 

Miriquinho Batista Arnaldo Teixeira 

Valmir  Assunção Taumaturgo Lima 

PMDB  

Asdrúbal Bentes Eduardo Cunha 

Édio Lopes Valdir Colatto 

Natan Donadon 2 vagas 

Teresa Surita 

 

PSDB  

Berinho Bantim 3 vagas 

Marcio Bittar 

 

Nilson Leitão 

 

PP  

Luiz Fernando Faria José Otávio Germano 

Raul Lima Simão Sessim 

DEM  

Paulo Cesar Quartieiro 2 vagas 

1 vaga 

 

PR  

Bernardo Santana  de Vasconcellos Laércio Oliveira 

Luciano Castro 1 vaga 

PSB  

Laurez Moureira 2 vagas 

Mauro Nazif 

 

PDT  

Giovanni Queiróz Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  

Penna Arnoldo Jordy 

PTB  

Nilton Capixaba Francisco Araújo 

PSC  

Filipe Pereira Mário de Oliveira 

PCdoB  

Perétua  Almeida 1 vaga 

PRB  



Cléber 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 
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PROJETO DE LEI Nº 1.594/11 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “dispõe sobre a custódia de presos nas 
unidades das Polícias Federal e Civis dos Estados e 
do Distrito Federal”.

Sala da Comissão, em 8 de novembro de 2011 
− Deputado Mendonça Prado, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM-
BATE AO CRIME ORGANIZADO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, a seguinte designação de re-

latoria:
Ao Deputado Mendonça Prado

PROJETO DE LEI Nº 2.292/11 – do Sr. Gean Loureiro 
– que “regula as ações de Polícia Administrativa exer-
cida pelas Polícias Militares no exercício da Polícia 
Ostensiva e da Preservação da Ordem Pública, e dá 
outras providências”.

Sala da Comissão, em 8 de novembro de 2011 
− Deputado Fernando Francischini, Primeiro-Vice-
-Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I, 
alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de junho de 
1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ADEMIR 
CORRÊA SOUZA, ponto n.º 119.008, do cargo em co-
missão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, 
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exerce no Gabinete do Quarto-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, AN-
TONIO PAULO DE ARAÚJO SOBRINHO, ponto n.º 
115.735, do cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete 
do Quarto-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIZ 
CLAUDIO SIQUEIRA JORGE, ponto n.º 115.705, do 
cargo em comissão de Secretário Particular, CNE-09, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
que exerce no Gabinete do Líder do Partido Socialis-
ta Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, TA-

TIANA CORRÊA LIMA GALVÃO, ponto n.º 116.876, 
do cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exercia no Gabinete do Líder do Partido Socialista Bra-
sileiro, a partir de 21 de outubro de 2011.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ADEMIR CORRÊA SOUZA para 
exercer, no Gabinete do Quarto-Secretário, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, AFONSO FARIAS DE SOUSA 
JÚNIOR para exercer, no Gabinete do Líder do Par-
tido Republicano Brasileiro, o cargo em comissão de 
Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ANTONIO PAULO DE ARAÚJO 
SOBRINHO para exercer, no Gabinete do Quarto-
-Secretário, o cargo em comissão de Assistente Téc-
nico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, DIOGO YAMAMOTO PAULO 
para exercer, no Grupo de Trabalho para Consolida-
ção da Legislação Brasileira, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, KATIANA MARIA DE AZEVEDO 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Socia-
lista Brasileiro, o cargo em comissão de Secretário 
Particular, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA JOR-
GE para exercer, no Gabinete do Líder do Partido So-
cialista Brasileiro, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 8 de novembro 
de 2011. – Marco Maia, Presidente.
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